
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 
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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 № 3 

                                                                             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  
 

17 червня 1993 року                                                             Протокол № 5 

 

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. Львівському політехнічному інституту 

ІV рівень акредитації 

 

Прикладна математика       60 

Економіка та управління в машинобудуванні   30 

Економіка та управління в галузях паливно- 

енергетичного комплексу      30 

Економіка та управління в будівництві    60 

Електричні станції       40 

Електричні системи і мережі      70 

Електропостачання       70 

Теплові електричні станції      30 

Технологія машинобудування     60 

Обладнання та технологія зварювального 

виробництва        50 

Автомобілі та автомобільне господарство   120 

Електромеханіка        50 

Приладобудування       50 

Інформаційно-вимірювальна техніка    60 

Фізика та технологія матеріалів і компонентів  

електронної техніки       30 

Мікроелектроніка та напівпровідникові прилади  30 

Електронні прилади та пристрої     115 

Електронне машинобудування     30 



2 

Автоматика та управління в технічних системах  60 

Автоматизація технологічних процесів та  

виробництв        90 

Автоматичне управління електроенергетичними  

системами         40 

Електропривід і автоматизація промислових  

установок і технологічних комплексів    60 

Робототехнічні системи та комплекси    30 

Обчислювальні машини, комплекси, системи та  

мережі         100 

Автоматизовані системи обробки інформацій та  

управління         75 

Системи автоматизованого проектування   35 

Програмне забезпечення обчислювальної техніки та 

автоматизованих систем      30 

Радіотехніка        120 

Конструювання та технологія радіоелектронних  

засобів         110 

Хімічна технологія органічних речовин    50 

Хімічна технологія неорганічних речовин   30 

Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів  50 

Технологія переробки пластичних мас і еластомерів  55 

Хімічна технологія тугоплавких неметалевих та  

силікатних матеріалів       75 

Біотехнологія        70 

Архітектура        90 

Промислове та цивільне будівництво    120 

Виробництво будівельних виробів та конструкцій  30 

Теплогазопостачання і вентиляція     60 

Водопостачання, каналізація, раціональне  

використання водних ресурсів     30 

Будівництво автомобільних доріг і аеродромів   60 

Прикладна геодезія       90 

Астрономогеодезія       30 

Аерофотогеодезія       30 

 

ІІІ рівень акредитації  

 

Економіка та управління виробництвом    55 

Економіка та управління на транспорті    30 

Організація виробництва      15 

Матеріалознавство в машинобудуванні    30 

Метрологія, стандартизація та управління якістю  30 

Охорона оточуючого середовища та  

раціональне використання природних ресурсів   30 

Технологія бродильних виробництв та виноробства  30 

Лазерна техніка і оптоелектронні системи   30 
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Біотехнічні та медичні апарати та системи   30 

Машини та апарати хімічних  

виробництв і підприємств будівельних матеріалів  30 

Всього:         2915 

 

1.2. Східноукраїнському державному університету, в тому числі: 

 

Луганському машинобудівному інституту 

ІV рівень акредитації 

 

Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності      90 

Управління матеріальними ресурсами і організація  

оптової торгівлі засобами виробництва    50 

Економіка і управління в машинобудуванні   50 

Технологія машинобудування     60 

Металорізальні верстати і інструменти    50 

Машини і технологія ливарного виробництва   55 

Машини і технологія обробки металів тиском   55 

Обладнання і технологія зварювального виробництва 55 

Гідравлічні машини, гідропривід і гідроавтоматика  55 

Двигуни внутрішнього згорання     55  

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини 

і обладнання        60 

Автомобілі та автомобільне господарство   30 

Локомотиви        90 

Електромеханіка        55 

Електронне машинобудування     60 

Автоматизація технологічних процесів і виробництв  60 

Робототехнічні системи та комплекси    30 

Організація перевезень і управління на транспорті  60 

 

ІІІ рівень акредитації 

 

Прикладна математика       30 

Фізика         30 

Історико-архівознавство      30 

Системи науково-технічної інформації    30 

Правознавство        60 

Економічна кібернетика      30 

Політична економія       30 

Фінанси і кредит        30 

Економіка і соціологія праці      60 

Міжнародні економічні відносини     30 

Організація виробництва      30 

Вагони         30 

Приладобудування       30 
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Електронні прилади та пристрої     30 

Автоматизація і управління в технічних системах  30 

Програмне забезпечення обчислювальної техніки і 

автоматизованих системах      30 

Охорона навколишнього середовища і раціональне 

використання природних ресурсів     30 

Композиційні матеріали і конструкції    30 

Всього:         1630 

 

Луганському державному педагогічному інституту 

ІV рівень акредитації 

 

Хімія          60 

Біологія         60 

Географія         70 

Історія         100 

Російська мова і література      60 

Українська мова і література      160 

Праця та основи підприємництва     75 

Фізична культура і методика спортивно-масової роботи 100 

Музика і художня культура      100 

Педагогіка і психологія      50 

Педагогіка і методика початкового навчання   100 

 

ІІІ рівень акредитації 

 

Математика        70 

Фізика         70 

Психологія         60 

Англійська мова та друга іноземна мова    90 

Прикладна соціологія       160 

Всього:         1385 

 

1.3. Сумському фізико-технологічному інституту 

ІV рівень акредитації 

 

Економіка та управління в машинобудуванні   65 

Організація виробництва      35 

Технологія машинобудування     60 

Металорізальні верстати та інструменти    50 

Динаміка та міцність машин      30 

Гідравлічні машини, гідроприводи і  

гідропневмоавтоматика      60 

Техніка і фізика низьких температур    40 

Машини та апарати хімічних виробництв і підприємств 

будівельних матеріалів       60 

Фізична електроніка       40 
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Промислова електроніка      60 

Електронне машинобудування     30 

 

ІІІ рівень акредитації 

 

Лікувальна справа       260 

Фінанси та кредит       65 

Автоматика та управління в технічних системах  50 

Охорона навколишнього середовища і раціональне 

використання природних ресурсів     30 

Всього:         935 

 

1.4. Львівському лісотехнічному інституту 

ІV рівень акредитації 

 

Економіка та управління в галузях хіміко-лісового  

комплексу         45 

Машини і обладнання лісового комплексу   60 

Автоматизація технологічних процесів та виробництв 30 

Лісоінженерна справа       30 

Технологія деревообробки      110 

Архітектура        25 

Лісове і садово-паркове господарство    90 

 

ІІІ рівень акредитації 

 

Художнє проектування архітектурних, міських,  

сільських та паркових ансамблів. Дизайн    25 

Бухгалтерський облік, контроль та аналіз  

господарської діяльності      30 

Захист рослин. Екологія лісу      30 

Всього:         475 

 

1.5. Українській юридичній академії 

ІV рівень акредитації 

 

Правознавство         700 

 

1.6. Вінницькому державному педагогічному інституту 

ІV рівень акредитації 

 

Математика        100 

Педагогіка і психологія      50 

Фізика         60 

Географія         120 

Історія         90 

Українська мова і література      120 
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Англійська і німецька мови      100 

Фізична культура       120 

Педагогіка і методика початкового навчання   100 

Праця          100 

ІІІ рівень акредитації 

 

Російська мова і література      90 

Музика         60 

Всього:         1110 

 

1.6. Львівському державному інституту фізичної культури 

ІІІ рівень акредитації 

 

Фізична культура та спорт      360 

 

1.7. Київському торгово-економічному інституту 

ІV рівень акредитації 

 

Бухгалтерський облік, контроль та аналіз  

господарської діяльності      150 

Технологія продуктів громадського харчування  75 

Товарознавство харчових продуктів    75 

Товарознавство непродовольчих товарів    50 

 

ІІІ рівень акредитації 

 

Правознавство        30 

Фінанси і кредит        75 

Економіка і управління в торгівлі і громадському  

харчуванні         275 

Організація виробництва      50 

Всього:         780 

 

1.8. Державному інституту штучного інтелекту (м. Донецьк) - при  

умові одержання пропозицій Ради ректорів Донецької області 

ІІІ рівень акредитації 

 

Програмне забезпечення обчислювальної техніки та 

автоматизованих систем      20 

 

ІІ рівень акредитації 

 

Робототехнічні системи і комплекси    50 

Всього:         70 

 

1.9. Київському інституту “Психогенез” 

ІІІ рівень акредитації (перепідготовка спеціалістів)  
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Психологія. Практична психологія     90 

Прикладна соціологія       90 

Всього:         180 

 

1.10. Черкаському інституту управління бізнесом 

ІІІ рівень акредитації 

 

Документоведення та документозабезпечення управління 

Іноземна мова та література (романо-германські) 

Економіка та управління виробництвом 

Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської  

діяльності 

Організація виробництва 

Всього:         200 

 

2. Погодитись за наслідками експертизи з пропозиціями на відкриття 

освітньої діяльності за ІІІ рівнем акредитації і ліцензованими обсягами 

прийому (чоловік) із слідуючих спеціальностей: 

 

2.1. По Дніпропетровському державному університету 

 

Економіка і управління виробництвом    25 

Лікувальна справа       25 

Хімія високомолекулярних сполук     25 

Всього:         75 

 

2.2. По Запорізькому індустріальному інституту 

 

Економічна кібернетика      25 

 

2.3. По Миколаївському кораблебудівному інституту 

 

Правознавство        25 

Охорона навколишнього середовища і раціональне 

використання природних ресурсів     25 

Всього:         50 

 

2.4. По Миколаївському державному педагогічному інституту 

 

Іноземна мова (англійська)      25 

Іноземна мова (німецька)      25 

Всього:         50 

 

2.5. По Донецькому державному університету 

 

Політологія        25 
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3. Погодитись з висновками експертизи щодо встановлення 

ліцензованого загального обсягу прийому (чоловік) Харківському 

державному університету з слідуючих спеціальностей: 

 

Економічна теорія       50 

Фінанси і кредит        50 

 

4. Пропонувати колегії Міністерства освіти України затвердити дане 

рішення і внести вищезазначені навчальні заклади, які пройшли 

ліцензування, до Державного реєстру закладів освіти України. 

 

5. Вважати атестованими слідуючі вищі навчальні заклади: 

 

Сумський фізико-технологічний інститут; 

Луганський машинобудівний інститут; 

Луганський державний педагогічний інститут; 

Українську юридичну академію; 

Вінницький державний педагогічний інститут. 

 

6. Підтвердити атестацію слідуючих вищих навчальних закладів: 

 

Львівського політехнічного інституту 

Львівського лісотехнічного інституту 

 

7. Контроль за своєчасним виконанням забов’язань навчальних 

закладів щодо додержання умов, визначених у висновках експертизи, 

доручити Головному управлінню акредитації закладів освіти. 

 

8. Відкласти розгляд питання про ліцензування Інституту 

підприємництва та підготовки кадрів (м. Жовті Води Дніпропетровської 

області) до нормативно-правового визначення статусу і умов діяльності 

вищого навчального закладу. 

 

9. Відмовити в ліцензуванні за висновками експертизи Хмельницькому 

інституту економіки та менеджменту. 

 

10. Відмовити Дніпропетровському державному університету у 

відкритті спеціальності “Технологія і конструювання виробів із шкіри”. 

 

 

 

 

За Голову Комісії, 

Міжгалузевої акредитаційної комісії, 

Начальник Головного управління 
акредитації закладів освіти      В.І. Невесенко 



Додаток № 4 

                                                                             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. № 5                   від 17 червня 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 

1992 р. № 303 «Про акредитацію вищих навчальних закладів», наказу 

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

висновків ліцензійної експертизи та за поданням Головного управління 

закладів освіти. 

 

1. Видати державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності за ІІ 

рівнем акредитації і заявленим статусом з напрямків (спеціальностей) і 

ліцензованими обсягами прийому: 

 

Березнівському лісовому коледжу 

0102 Бухгалтерський облік, контроль та аналіз  

 господарської діяльності     90 чол. 

3101 Лісове господарство      90 чол. 

 

Бережанському агротехнічному коледжу 

0101 Економіка і планування в галузях народного 

 господарства       75 чол. 

3118 Організація фермерського господарства  50 чол. 

 

Ніжинському агротехнічному коледжу (на базі Ніжинського 

технікуму механізації сільського господарства)       

2201 Виробництво електронно-обчислювальної  

 техніки        75 чол. 

3113 Механізація сільського господарства   150 чол. 

 

Кременчуцькому льотному коледжу (на базі Кременчуцького 

училища цивільної авіації) 

2406 Льотна експлуатація повітряних суден   350 чол. 
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Одеському коледжу стандартизації, метрології та сертифікації (на базі 

Одеського вищого училища метрології і якості) 

3301 Радіотехнічні вимірювання    90 чол. 

3302 Електротеплотехнічні вимірювання   90 чол. 

3303 Механічні вимірювання     90 чол. 

3304 Стандартизація та контроль якості продукції  30 чол. 

 

Полтавському політехнічному коледжу 

1201 Обробка матеріалів на верстатах і 

 автоматичних лініях      50 чол. 

1801 Виробництво електричних машин та апаратів 50 чол. 

1804 Монтаж і експлуатація електрустаткування  

 підприємств і цивільних будівель   50 чол. 

1905 Виробництво електроосвітлювальних приладів 

 та устаткування      50 чол. 

 

Тальнівському будівельно-економічному коледжу 

2903 Будівництво та експлуатація будівель і  

 споруд        100 чол. 

0102 Бухгалтерський облік, контроль та аналіз  

 господарської діяльності     125 чол. 

 

Хмельницькому політехнічному коледжу 

1201 Обробка матеріалів на верстатах та 

 автоматичних лініях      50 чол. 

1203 Інструментальне виробництво    50 чол. 

2102 Технічне обслуговування верстатів з ПУ і  

 ОТК        75 чол. 

2201 Виробництво електронно-обчислювальної  

 техніки        75 чол. 

 

Хорольському агропромисловому коледжу 

3113 Механізація сільського господарства   125 чол. 

3114 Електрифікація сільського господарства  75 чол. 

 

за І рівнем акредитації 

3118 Організація фермерського господарства  100 чол. 

 

Шевченківському сільськогосподарському коледжу 

3110 Гідромеліорація      50 чол. 

3111 Механізація гідромеліоративних робіт   75 чол. 

за І рівнем акредитації 

3109 Землевпорядкування      50 чол. 

 

2. Видати державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності за І 

рівнем акредитації 
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2.1. За поданням комісії з попередньої ліцензійної експертизи 

Міністерства сільського господарства і продовольства України 

 

Брацлавському сільськогосподарському технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

 господарської діяльності     200 чол. 

3212 Організація заготівель та товарознавство 

 сільськогосподарської продукції    75 чол. 

 

Бердянському технікуму харчової промисловості 

1705 Експлуатація і ремонт устаткування 

 харчового виробництва     50 чол. 

2704 Технологія виноробства     25 чол. 

2707 Технологія консервування     50 чол. 

3102 Агрономія       50 чол. 

 

Білоцерківському технікуму м'ясо – молочної промисловості 

1702 Монтаж, технічне обслуговування холодильних 

 компресорних машин і установок   50 чол. 

2708 Технологія м’ясних і птахопродуктів   50 чол. 

3108 Ветеринарія       50 чол. 

 

Бобринецькому сільськогосподарському технікуму 

3102 Агрономія       75 чол. 

3104 Захист рослин       50 чол. 

3109 Землевпорядкування      50 чол. 

 

Бахчисарайському будівельному технікуму 

2903 Будівництво та експлуатація будівель і  

 споруд        100 чол. 

2907 Експлуатація обладнання і систем  

 газопостачання       50 чол. 

 

Верхівському сільськогосподарському технікуму 

3104 Захист рослин       75 чол. 

3109 Землевпорядкування      50 чол. 

 

Володимир-Волинському сільськогосподарському технікуму 

3109 Землевпорядкування      50 чол. 

3113 Механізація сільського господарства   125 чол. 

3114 Електрифікація і автоматизація сільського  

 господарства        50 чол. 

 

Верхньодніпровському сільськогосподарському технікуму 

бухгалтерського обліку 

0101 Економіка і планування в галузях народного 

 господарства       50 чол. 
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0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

 господарської діяльності     100 чол. 

0201 Правознавство       50 чол. 

3212 Організація заготівель та товарознавство 

 сільсько-господарської продукції   50 чол. 

 

Верховенському сільськогосподарському технікуму 

3104 Захист рослин       75 чол. 

 

Вишнянському радгоспу-технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

 господарської діяльності     50 чол. 

0201 Правознавство       50 чол. 

3102 Агрономія       25 чол. 

3104 Захист рослин       25 чол. 

3108 Ветеринарія       50 чол. 

3118 Організація і технологія ведення фермерських 

 господарств       50 чол. 

 

Вознесенському сільськогосподарському технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

 господарської діяльності     75 чол. 

0201 Правознавство       50 чол. 

3212 Організація заготівель та товарознавство 

 сільськогосподарської продукції    50 чол. 

 

Горохівському радгоспу-технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

 господарської діяльності     50 чол. 

3102 Агрономія       50 чол. 

3118 Організація і технологія ведення  

 фермерського господарства    25 чол. 

3104 Захист рослин       25 чол. 

3107 Зоотехнія       50 чол. 

3212 Організація заготівель та товарознавство 

 сільськогосподарської продукції    50 чол. 

 

Горлівському технікуму харчової промисловості 

3201 Організація торгівлі і товарознавство 

 продовольчих товарів     100 чол. 

3205 Технологія приготування їжі і організація 

 громадського харчування     75 чол. 

 

Дніпропетровському технікуму електрифікації сільського 

господарства 

3114 Електрифікація і автоматизація сільського  

 господарства       100 чол. 
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2201 Виробництво електронно-обчислювальної 

 техніки        50 чол. 

 

Донецькому радгоспу-технікуму 

3102 Агрономія       50 чол. 

3107 Зоотехнія       100 чол. 

3108 Ветеринарія       100 чол. 

3118 Організація і технологія виробництва  

 продукції сільського господарства    50 чол. 

 

Житомирському технікуму землевпорядкування 

0101 Економіка і планування в галузях народного 

 господарства       25 чол. 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

 господарської діяльності     50 чол. 

3109 Землевпорядкування      25 чол. 

3212 Організація заготівель та товарознавство 

 сільськогосподарської продукції    200 чол. 

 

Золочівському сільськогосподарському технікуму 

3102 Агрономія       50 чол. 

3107 Зоотехнія       25 чол. 

 Зооветеринарія       25 чол. 

3113 Механізація сільського господарства   50 чол. 

3118 Організація і технологія ведення  

 фермерського господарства    25 чол. 

 

Івано-Франківському сільськогосподарському технікуму 

0201 Правознавство       50 чол. 

3118 Організація і технологія ведення  

 фермерського господарства    50 чол. 

2705 Зберігання і переробка плодів і овочів   50 чол. 

 

Іллінецькому радгоспу-технікуму 

3102 Агрономія       50 чол. 

3107 Зоотехнія       150 чол. 

3118 Організація і технологія виробництва  

 продукції сільського господарства    50 чол. 

 

Ірпінському економічному технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності     175 чол. 

3201 Організація торгівлі і товарознавство 

 продовольчих продуктів     25 чол. 

 

Ерастівському радгоспу-технікуму 

3102 Агрономія       75 чол. 
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3118 Організація і технологія ведення  

 фермерського господарства    50 чол. 

 

Костянтинівському сільськогосподарському технікуму 

3102 Агрономія       50 чол. 

3110 Гідромеліорація      50 чол. 

3109 Землевпорядкування      50 чол. 

 

Кіровоградському сільськогосподарському технікуму  

3102 Агрономія       50 чол. 

0201 Правознавство       50 чол. 

3212 Організація заготівель та товарознавство 

 сільськогосподарської продукції    25 чол. 

 

Кіровоградському технікуму механізації сільського господарства 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

 господарської діяльності     125 чол. 

3113 Механізація сільського господарства   125 чол. 

3114 Електрифікація і автоматизація сільського  

 господарства       50 чол. 

 

Компаніївському технікуму ветеринарної медицини 

3108 Ветеринарія       75 чол. 

 

Кримському технікуму гідромеліорації і механізації сільського 

господарства 

3109 Землевпорядкування      25 чол. 

3110 Гідромеліорація      25 чол. 

3113 Механізація сільського господарства   50 чол. 

3204 Товарознавство, організація матеріально- 

 технічного забезпечення і збуту    50 чол. 

 

Львівському екологічному політехнікуму 

0601 Охорона навколишнього середовища і 

 раціональне використання природних  

 ресурсів        50 чол. 

3109 Землевпорядкування      50 чол. 

3110 Гідромеліорація      50 чол. 

3111 Механізація гідромеліоративних робіт   50 чол. 

 

Маслівському радгоспу-технікуму 

3102 Агрономія       50 чол. 

3107 Зоотехнія       75 чол. 

 

Мелітопольському технікуму гідромеліорації і механізації сільського 

господарства 

2203 Експлуатація автоматизованих систем   50 чол. 
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3110 Гідромеліорація      25 чол. 

3111 Механізація гідромеліоративних робіт   50 чол. 

 

Мукачівському радгоспу-технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

 господарської діяльності     50 чол. 

3102 Агрономія       25 чол. 

3118 Організація і технологія ведення  

 фермерського господарства    25 чол. 

3108 Ветеринарія       75 чол. 

 

Немирівському будівельному технікуму 

2903 Будівництво та експлуатація будівель і  

 споруд        100 чол. 

2907 Експлуатація обладнання і систем  

 газопостачання       50 чол. 

 

Нікопольському сільськогосподарському технікуму 

3109 Землевпорядкування      50 чол. 

3113 Механізація сільського господарства   125 чол. 

 

Новомосковському радгоспу-технікуму 

3102 Агрономія       50 чол. 

3107 Зоотехнія       50 чол. 

3108 Ветеринарія       100 чол. 

3118 Організація і технологія ведення  

 фермерського господарства    25 чол. 

 

Новочорторийському радгоспу-технікуму 

3102 Агрономія       75 чол. 

3108 Ветеринарія       125 чол. 

 

Ногайському радгоспу-технікуму 

3102 Агрономія       50 чол. 

3109 Землевпорядкування      50 чол. 

3113 Механізація сільського господарства   75 чол. 

3118 Організація і технологія виробництва  

 продукції сільського господарства    50 чол. 

 

Олександрійському радгоспу-технікуму  

3107 Зоотехнія       50 чол. 

3108 Ветеринарія       100 чол. 

3118 Організація і технологія ведення  

 фермерського господарства    50 чол. 

 

Оріхівському сільськогосподарському технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  
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 господарської діяльності     75 чол. 

3113 Механізація сільського господарства   50 чол. 

3212 Організація заготівель та товарознавство 

 сільськогосподарської продукції    50 чол. 

 

Прибрежненському радгоспу-технікуму 

3102 Агрономія       50 чол. 

3107 Зооветеринарія       75 чол. 

3113 Механізація сільського господарства   75 чол. 

 

Радгоспу-технікуму Запорізької обласної державної 

сільськогосподарської дослідної станції                                                              

3102 Агрономія       50 чол. 

 

Радгоспу-технікуму “Перемога” 

0201 Правознавство       50 чол. 

3107 Зоотехнія       125 чол. 

3118 Організація і технологія ведення  

 фермерського господарства    50 чол. 

2708 Технологія м’ясних і птахопродуктів   50 чол. 

 

Ржищівському будівельному технікуму 

2903 Будівництво та експлуатація будівель і 

 споруд        100 чол. 

0101 Економіка і планування в будівництві   50 чол. 

 

Рожищенському зооветеринарному технікуму 

3107 Зоотехнія       25 чол. 

3108 Ветеринарія       155 чол. 

 

Рогатинському радгоспу-технікуму 

3108 Ветеринарія       100 чол. 

2708 Технологія м’ясних і птахопродуктів   50 чол. 

 

Рогачів-волинському зоотехнічному технікуму 

3107 Зоотехнія       75 чол. 

 

Тульчинському технікуму ветеринарної медицини 

3106 Ветеринарія       150 чол. 

 

Тлумацькому сільськогосподарському технікуму бухгалтерського 

обліку 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

 господарської діяльності     50 чол. 

3212 Організація заготівлі та товарознавство 

 сільськогосподарської продукції    25 чол. 
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Таращанському радгоспу-технікуму 

3113 Механізація сільського господарства   75 чол. 

3114 Електрифікація і автоматизація сільського  

 господарства       75 чол. 

3118 Організація і технологія ведення  

 фермерського господарства    50 чол. 

 

Стрийському технікуму механізації і електрифікації сільського 

господарства 

3113 Механізація сільського господарства   100 чол. 

3114 Електрифікація і автоматизація сільського  

 господарства       50 чол. 

3118 Організація і технологія ведення  

 фермерського господарства    50 чол. 

 

Снятинському сільськогосподарському технікуму 

3102 Агрономія       25 чол. 

3113 Механізація сільського господарства   50 чол. 

3118 Організація і технологія ведення  

 фермерського господарства    25 чол. 

3212 Організація заготівель та товарознавство 

 сільськогосподарської продукції    50 чол. 

 

Слов’яському  радгоспу-технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

 господарської діяльності     75 чол. 

3113 Механізація сільського господарства   100 чол. 

3212 Організація заготівель та товарознавство 

 сільськогосподарської продукції    25 чол. 

 

Слов’яно-сербському сільськогосподарському технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

 господарської діяльності     50 чол. 

3001 Прикладна геодезія      25 чол. 

3109 Землевпорядкування      50 чол. 

3110 Гідромеліорація      50 чол. 

3212 Організація заготівель та товарознавство 

 сільськогосподарської продукції    50 чол. 

 

Українському республіканському заочному технікуму 

3104 Захист рослин       75 чол. 

3109 Землевпорядкування      75 чол. 

3110 Гідромеліорація      25 чол. 

 

Чернятинському радгоспу-технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

 господарської діяльності     50 чол. 
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3102 Агрономія       50 чол. 

3106 Бджільництво       25 чол. 

3113 Механізація сільського господарства   50 чол. 

 

2.2. За поданням комісії з попередньої ліцензійної експертизи 

Міністерства транспорту України 

 

Артемівському технікуму залізничного транспорту 

2207 Технічне обслуговування і ремонт АСУ  

 рухом на залізничному транспорті   60 чол. 

2402 Організація перевезень і управління рухом 

 на залізничному транспорті    60 чол. 

2914 Технічне обслуговування і ремонт  

 залізничної колії      60 чол. 

 

Дебальцевському технікуму залізничного транспорту 

1713 Технічне обслуговування, ремонт і  

 експлуатація тягового рухомого складу  60 чол. 

2914 Технічне обслуговування і ремонт залізничної  

 колії        60 чол. 

 

Кременчуцькому технікуму залізничного транспорту 

1713 Технічне обслуговування, ремонт і  

 експлуатація тягового рухомого складу  90 чол. 

2914 Технічне обслуговування і ремонт залізничної 

 колії        60 чол. 

 

Одеському технікуму залізничного транспорту 

1713 Технічне обслуговування, ремонт і  

 експлуатація тягового рухомого складу  120 чол. 

2402 Організація перевезень і управління рухом  

 на залізничному транспорті    60 чол. 

 

Слов’янському технікуму залізничного транспорту 

2004 Електропостачання      30 чол. 

1713 Технічне обслуговування, ремонт і  

 експлуатація тягового рухомого складу  120 чол. 

 

2.3. За поданням комісії з попередньої ліцензійної експертизи 

Міністерства охорони здоров’я України: 

 

Бориславському медичному училищу 

0401 Лікувальна справа      60 чол. 

0402 Акушерська справа      30 чол. 

0408 Сестринська справа      90 чол. 

 

Вінницькому базовому медичному училищу 
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0401 Лікувальна справа      60 чол. 

0402 Акушерська справа      60 чол. 

0403 Гігієна, санітарія      30 чол. 

0406 Стоматологія ортопедична     30 чол. 

0407 Лабораторна діагностика     30 чол. 

0408 Сестринська справа      150 чол. 

 

Могилів-подільському медичному училищу 

0401 Лікувальна справа      60 чол. 

0402 Акушерська справа      30 чол. 

0408 Сестринська справа      90 чол. 

 

Кременчуцькому медичному училищу 

0401 Лікувальна справа      60 чол. 

0402 Акушерська справа      90 чол. 

0406 Стоматологія ортопедична     60 чол. 

0408 Сестринська справа      150 чол. 

 

Луцькому медичному училищу 

0401 Лікувальна справа      30 чол. 

0402 Акушерська справа      60 чол. 

0403 Гігієна, санітарія      30 чол. 

0407 Лабораторна діагностика     30 чол. 

 

Львівському базовому медичному училищу 

0402 Акушерська справа      30 чол. 

0403 Гігієна, санітарія      30 чол. 

0406 Стоматологія ортопедична     30 чол. 

0407 Лабораторна діагностика     30 чол. 

0408 Сестринська справа      300 чол. 

 

Черкаському базовому медичному училищу 

0401 Лікувальна справа      30 чол. 

0402 Акушерська справа      60 чол. 

0403 Гігієна, санітарія      30 чол. 

0406 Стоматологія ортопедична     30 чол. 

0407 Лабораторна діагностика     30 чол. 

0408 Сестринська справа      180 чол. 

 

2.4. За поданням комісії з попередньої ліцензійної експертизи 

Міністерства зв’язку: 

 

Львівському електротехнікуму зв’язку 

2305 Автоматичний електрозв’язок     125 чол. 

2306 Багатоканальний електрозв’язок    50 чол. 

2307 Радіозв’язок, радіомовлення  і телебачення   25 чол. 

2312 Поштовий зв'язок (з заочної форми)    80 чол. 
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Одеському електротехнікуму зв’язку (з заочної форми) 

0101 Економіка і планування      20 чол. 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз 

 господарської діяльності      20 чол. 

2305 Автоматичний електрозв’язок     80 чол. 

2306 Багатоканальний електрозв’язок    50 чол. 

2307 Радіозв’язок, радіомовлення і телебачення   50 чол. 

2312 Поштовий зв'язок    

Харківському електротехнікуму зв’язку  

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз 

  господарської діяльності      40 чол. 

2305 Автоматичний електрозв’язок     50 чол. 

2306 Багатоканальний електрозв’язок    50 чол. 

2307 Радіозв’язок, радіомовлення і телебачення   50 чол. 

2312 Поштовий зв'язок (заочна форма)    80 чол. 

 

2.5. За висновками експертних комісій відділу Головного управління 

акредитації закладів освіти: 

 

Горлівському індустріальному технікуму 

0902 Технологія відкритої та підземної розробки  

 родовищ корисних копалин    180 чол. 

1206 Важке і транспортне машинобудування  60 чол. 

1804 Монтаж і експлуатація електроустаткування 

 підприємств та цивільних будівель   60 чол. 

2104 Експлуатація і ремонт гірничого  

 електромеханічного обладнання та  

 автоматичних пристроїв     60 чол. 

 

Закарпатському лісотехнічному технікуму 

1704 Експлуатація і ремонт машин, механізмів і 

 обладнань підприємств лісозаготівельної  

 промисловості       80 чол. 

2601 Лісозаготівля і лісове господарство   80 чол. 

2602 Технологія, економіка і планування  

 деревообробки       80 чол. 

 

Івано-Франківському технікуму електронних приладів 

2002 Виготовлення виробів електронної техніки  60 чол. 

2004 Експлуатація устаткування для виробів 

 електронної техніки      60 чол. 

2301 Радіоапаратобудування     60 чол. 

3301 Радіотехнічні вимірювання    60 чол. 

 

Івано-Франківському комерційному технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

 господарської діяльності     105 чол. 
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0108 Організація комерційної діяльності   100 чол. 

3205 Технологія приготування їжі та організація 

 громадського харчування     100 чол. 

3207 Організація обслуговування в готелях і 

 туристичних комплексах     75 чол. 

 

Кам’янець-Подільському індустріальному технікуму 

0902 Відкрита розробка рудних та нерудних родовищ 

 корисних копалин      50 чол. 

1804 Експлуатація електричного обладнання  

 промислових підприємств і цивільних будівель  50 чол. 

2508 Технологія обробки кам’яно-самоцвітної  

 сировини        25 чол. 

3109 Землевпорядкування      50 чол. 

 

Київському художньо-промисловому технікуму 

0517 Художнє оформлення     60 чол. 

0519 Декоративно-прикладне мистецтво   60 чол. 

 

Світловодському технікуму радіоелектронного приладобудування 

0101 Економіка і планування в галузях народного 

 господарства       50 чол. 

2301 Радіоапаратобудування     75 чол. 

1201 Обробка матеріалів на верстатах та 

 автоматичних лініях      50 чол. 

 

Стаханівському машинобудівному технікуму-підприємству 

0101 Економіка і планування в галузях народного 

 господарства       25 чол. 

1201 Обробка матеріалів на верстатах та 

 автоматичних лініях      90 чол. 

1205 Технологія зварювального виробництва  60 чол. 

1801 Виробництво електричних машин   30 чол. 

 

 

 

 

 

 

 

За Голову Комісії 

Заступник Міністра освіти України    В.П.Гондюл 



Додаток № 5 

                                                                             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  
 

  

18 червня 1993 року                                                             Протокол № 5 

 

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. Київському технологічному інституту харчової промисловості 

ІV рівень акредитації 

 

Економіка і управління в галузях агропромислового 

комплексу         60 

Електропостачання в переробних галузях  

агропромислового комплексу     55 

Промислова теплоенергетика     75 

Машини і апарати харчових виробництв    275 

Автоматизація технологічних процесів і виробництв  55 

Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів 

та харчоконцентратів       60 

Технологія цукристих речовин     120 

Технологія бродильних речовин і виноробство   75 

Технологія м’яса і м’ясних продуктів    55 

Технологія молока і молочних продуктів    55 

Біотехнологія        55 

 

ІІІ рівень акредитації 

 

Бухгалтерський облік, контроль і аналіз 

господарської діяльності      60 

Технологія переробки зберігання зерна    50 
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Технологія жирів        50 

 

Всього:         1100 

 

1.2. Українському державному медичному університету (УДМУ) 

ІV рівень акредитації 

 

Лікувальна справа       500 

Педіатрія         300 

Стоматологія        250 

Санітарія, гігієна, епідеміологія     150 

Всього:         1200 

 

1.2.1. Чернігівському медичному училищу у комплексі з УДМУ 

ІІ рівень акредитації 

Сестринська справа       60 

1.2.2. Черкаському медичному училищу у комплексі з УДМУ 

ІІ рівень акредитації 

 

Сестринська справа       240 

Лабораторна діагностика      90 

Всього:         330 

 

1.3. Київському державному педагогічному інституту 

ІV рівень акредитації 

 

Математика        100 

Фізика         100 

Астрономія        25 

Хімія          50 

Біологія         50 

Географія         50 

Фізична культура       50 

Правознавство        50 

Соціологія прикладна       25 

Історія         120 

Російська мова і література      65 

Українська мова і література      250 

Праця         90 

Дефектологія        175 

Музика         50 

Педагогіка і психологія      100 

Педагогіка та методика початкового навчання   100 

Психологія. Практична психологія     75 

Політична економія. Політологія     25 

Іноземна мова        50 

Економіка і управління виробництвом в  
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соціально-культурній сфері      25 

Всього:         1625 

 

1.4. Луцькому державному педагогічному інституту 

ІV рівень акредитації 

 

Математика        75 

Фізика         50 

Хімія          50 

Біологія         50 

Географія         50 

Історія         120 

Прикладна соціологія       90 

Українська мова і література      120 

Прикладна лінгвістика       50 

Фізична культура       150 

Педагогіка та методика початкового навчання   120 

 

ІІІ рівень акредитації 

 

Російська мова і література      25 

Англійська та друга іноземна мова     100 

Музика         30 

Хореографія        25 

Педагогіка. Практична психологія     50 

Політична економія. Політологія     25 

Праця         25 

Всього:         1205 

 

1.5. Українсько-фінському інституту менеджменту і бізнесу 

ІІІ рівень акредитації 

 

Економіка і управління виробництвом    150 

Бухгалтерський облік, контроль і аналіз 

господарської діяльності      50 

Всього:         200 

 

1.6. Бучацькому інституту менеджменту і аудиту 

ІІІ рівень акредитації 

 

Економіка і управління виробництвом    30 

Бухгалтерський облік, контроль і аналіз 

господарської діяльності      60 

Всього:         90 

 

1.7. Тернопільському комерційному інституту 

ІІІ рівень акредитації 
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Економіка і управління виробництвом    75 

 

1.8. Харківському гуманітарному інституту 

ІІІ рівень акредитації 

 

Прикладна соціологія       30 

Прикладна лінгвістика       60 

Економіка і управління виробництвом    60 

Організація виробництвом      70 

Всього:         220 

 

1.9. Донецькому економіко-гуманітарному інституту (при умові 

одержання пропозицій Ради ректорів Донецької області) 

ІІІ рівень акредитації 

 

Прикладна соціологія. Політологія     25 

Економіка і управління виробництвом    25 

Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності      25 

Економіка і управління в галузях агропромислового 

комплексу         25 

Міжнародні економічні відносини     25 

Всього:         125 

 

1.10. Хмельницькому інституту бізнесу 

ІІІ рівень акредитації (перепідготовка спеціалістів) 

 

Бухгалтерський облік, контроль і аналіз 

господарської діяльності      25 

Управління матеріальними ресурсами і організація 

оптової торгівлі засобами виробництва    25 

Економіка і управління виробництвом    25 

Всього:         75 

 

1.11. Таврійському коледжу підприємництва 

ІІ рівень акредитації 

 

Економіка та управління виробництвом    100 

Філологія         25 

Всього:         125 

 

2. Пропонувати колегії Міністерства освіти України затвердити дане 

рішення і внести вищезазначені навчальні заклади, які пройшли 

ліцензування, до Державного реєстру закладів освіти України. 

 

3. Вважати атестованими слідуючі вищі навчальні заклади: 
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Київський технологічний інститут харчової промисловості 

Київський державний педагогічний інститут 

Луцький державний педагогічний інститут 

 

4. Підтвердити атестацію Українського державного медичного 

університету. 

 

5. Контроль за своєчасним виконанням забов’язань навчальних 

закладів щодо додержання умов, визначених у висновках експертизи, 

доручити Головному управлінню акредитації закладів освіти. 

 

6. Рекомендувати колегії Міністерства освіти України вважати 

акредитованими в 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 

Харківський державний медичний інститут 

Харківський державний педагогічний інститут 

Український державний медичний університет 

Українську юридичну академію 

Чернівецький державний університет 

 

 Рекомендувати Міністерству освіти України, 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; 
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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. 

 

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: 

Київський державний університет      Київський університет 

ім. Т.Г.Шевченка         імені Тараса Шевченка 

 

Київський технологічний       Український університет 

інститут харчової промисловості          харчових технологій 

    

Дніпропетровський хіміко-       Український хіміко-техно- 

технологічний інститут        логічний 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 академія      Українська державна 

                    юридична академія 

 

Просити колегію Міністерства освіти України затвердити дане 

рішення і подати до Кабінету Міністрів України необхідні документи щодо 

зміни статусу та назви вищезазначених закладів. 
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9. Пропонувати Міністерству освіти України організувати регулярний 

огляд акредитаційної діяльності в інформаційних листах та засобах 

інформації. 

 

10. Рекомендувати головам експертних комісій при акредитації 

закладів освіти залучити до акредитаційної експертизи представників рад 

ректорів міст та областей, в яких знаходяться навчальні заклади, що 

акредитуються. 

 

 

 

 

 

 

 

За Голову 

Міжгалузевої акредитаційної комісії, 

Начальник Головного управління 

акредитації закладів освіти      В.І. Невесенко 
 



Додаток № 6 

                                                                             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. № 5                від 18 червня 1993 р. 

м. Київ 

Про підсумки ліцензування 

навчальних закладів на право 

здійснення освітньої діяльності 

за І рівнем акредитації 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 

1992 р. № 303 «Про акредитацію вищих навчальних закладів», наказу 

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

висновків ліцензійної експертизи та за поданням Головного управління 

акредитації освіти. 

 

1. Видати державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності в 

системі підготовки молодших спеціалістів за І рівнем акредитації з напрямків 

(спеціальностей) і ліцензованими обсягами прийому 

 

1.1. За поданням комісії з попередньої ліцензійної експертизи 

Держхарчопрому України: 

 

Вінницькому політехнічному технікуму 

1007 Експлуатація теплових мереж і теплотехнічного 

 обладнання       90 чол. 

1504 Технічне обслуговування і ремонт автомобілів 

 та двигунів       90 чол. 

1804 Монтаж і експлуатація електрообладнання 

 підприємств і цивільних будівель   90 чол. 

2203 Експлуатація автоматизованих систем   90 чол. 

2706 Технологія жирів і жирозамінників   90 чол. 

 

Лохвицькому технікуму харчової промисловості 

1705 Експлуатація і ремонт обладнання харчових 

 виробництв       30 чол. 

2509 Біохімічне виробництво     120 чол. 

 

Сумському технікуму харчової промисловості 
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2203 Експлуатація автоматизованих систем   60 чол. 

2702 Хлібопекарське, макаронне та кондитерське 

  виробництво       60 чол. 

2703 Технологія цукристих речовин    30 чол. 

 

Смілянському технікуму харчової промисловості 

1201 Обробка матеріалів на станках і  

 автоматизованих лініях     90 чол. 

1705 Експлуатація і ремонт обладнання харчових 

 виробництв       90 чол. 

2703 Технологія цукристих речовин    90 чол. 

 

1.2. За поданням комісії з попередньої експертизи Міністерства 

охорони здоров’я України: 

 

Артемівському медичному училищу 

0401 Лікувальна справа      30 чол. 

0408 Сестринська справа      180 чол. 

 

Горлівському медичному училищу 

0405 Фармація       60 чол. 

0406 Стоматологія ортопедична     120 чол. 

0408 Сестринська справа      120 чол. 

 

Дніпропетровському медичному училищу № 1 

0401 Лікувальна справа      60 чол. 

0402 Акушерська справа      90 чол. 

0403 Гігієна, санітарія      60 чол. 

0408 Сестринська справа      120 чол. 

 

Дніпропетровському медичному училищу № 2 

0408 Сестринська справа      180 чол. 

 

Дніпродзержинському медичному училищу 

0406 Стоматологія ортопедична     90 чол. 

0408 Сестринська справа      120 чол. 

 

Донецькому медичному училищу 

0401 Лікувальна справа      60 чол. 

0402 Акушерська справа      60 чол. 

0403 Гігієна, санітарія      30 чол. 

0408 Сестринська справа      180 чол. 

 

Криворізькому медичному училищу № 1 

0405 Фармація       30 чол. 

0407 Лабораторна діагностика     60 чол. 

0408 Сестринська справа      210 чол. 
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Криворізькому медичному училищу № 2 

0401 Лікувальна справа      60 чол. 

0402 Акушерська справа      60 чол. 

0408 Сестринська справа      150 чол. 

 

Костянтинівському медичному училищу 

0401 Лікувальна справа      30 чол. 

0402 Акушерська справа      60 чол. 

0408 Сестринська справа      150 чол. 

 

Макіївському медичному училищу 

0401 Лікувальна справа      60 чол. 

0407 Лабораторна діагностика     60 чол. 

0408 Сестринська справа      150 чол. 

 

Нікопольському медичному училищу 

0401 Лікувальна справа      60 чол. 

0407 Лабораторна діагностика     60 чол. 

0408 Сестринська справа      180 чол. 

 

Одеському медичному училищу № 1 

0402 Акушерська справа      60 чол. 

0403 Гігієна, санітарія      30 чол. 

0406 Стоматологія ортопедична     30 чол. 

0407 Лабораторна діагностика     120 чол. 

 

Павлоградському медичному училищу 

0401 Лікувальна справа      30 чол. 

0408 Сестринська справа      180 чол. 

 

Чернігівському медичному училищу 

0401 Лікувальна справа      60 чол. 

0402 Акушерська справа      60 чол. 

0406 Стоматологія ортопедична     30 чол. 

 

1.3. За поданням комісії з попередньої експертизи Міністерства 

промисловості України: 

 

Алчевському індустріальному технікуму 

1103 Виробництво сталі та феросплавів   30 чол. 

1106 Ливарне виробництво чорних і 

  кольорових металів      60 чол. 

1108 Обробка металів тиском     60 чол. 

1711 Технічне обслуговування та ремонт  

  устаткування металургійних підприємств  60 чол. 

1804 Монтаж та експлуатація електроустаткування 

 підприємств та цивільних споруд   60 чол. 
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Артемівському індустріальному технікуму 

1711 Технічне обслуговування та ремонт  

 устаткування металургійних підприємств  90 чол. 

1804 Монтаж та експлуатація електроустаткування 

 підприємств та цивільних споруд   90 чол. 

2508 Технологія силікатних та тугоплавких 

 неметалевих матеріалів та виробів   90 чол. 

 

Верхньодніпровському металургійному технікуму 

0903 Збагачення корисних копалин    30 чол. 

1711 Технічне обслуговування та ремонт  

 устаткування металургійних підприємств  60 чол. 

1804 Монтаж та експлуатація електроустаткування 

 підприємств та цивільних споруд   30 чол. 

 

Дніпродзержинському політехнічному технікуму 

1711 Технічне обслуговування та ремонт 

 устаткування металургійних підприємств  90 чол. 

1713 Технічне обслуговування та ремонт рухомого 

 складу залізниці      30 чол. 

2504 Коксохімічне виробництво     60 чол. 

2903 Будівництво та експлуатація будов та 

 споруд        60 чол. 

 

Дніпрорудненському індустріальному технікуму 

0902 Технологія відкритої та підземної розробки 

 родовищ корисних копалин    60 чол. 

1201 Обробка матеріалів на верстатах та  

 автоматичних лініях      30 чол. 

2104 Експлуатація та ремонт гірничого  

 електромеханічного устаткування і  

 автоматичних пристроїв     60 чол. 

2903 Будівництво та експлуатація будівель та  

 споруд        30 чол. 

 

Дніпропетровському індустріальному технікуму 

1102 Доменне виробництво     30 чол. 

1103 Виробництво сталі та феросплавів   30 чол. 

1106 Ливарне виробництво чорних і 

  кольорових металів      60 чол. 

1108 Обробка металів тиском     60 чол. 

1711 Технічне обслуговування та ремонт  

 устаткування металургійних підприємств  90 чол. 

1804 Монтаж та експлуатація електроустаткування 

 підприємств і цивільних споруд    90 чол. 

2106 Експлуатація електроустаткування і засобів 

 автоматики енергосистем     30 чол. 
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2203 Експлуатація автоматизованих систем   30 чол. 

 

Дніпропетровському технікуму промислового транспорту 

1713 Технічне обслуговування та ремонт рухомого 

 складу залізниці      60 чол. 

2207 Технічне обслуговування та ремонт  

 автоматизованих систем управління  

 рухом на залізничному транспорті   60 чол. 

2303 Електрозв’язок на транспорті    60 чол. 

2402 Організація перевезень і управління рухом на  

 залізничному транспорті     90 чол. 

 

Дніпропетровському механіко-металургійному технікуму 

0602 Охорона атмосфери на підприємствах   60 чол. 

1108 Обробка металів тиском     60 чол. 

1711 Технічне обслуговування та ремонт  

 устаткування металургійних підприємств  60 чол. 

2102 Технічне обслуговування верстатів з  

 програмним управлінням та робототехнічних  

 комплексів       30 чол. 

2202 Монтаж і налагодження автоматизованих  

 систем        30 чол. 

2204 Програмування для ЕОМ і автоматичних  

 систем        30 чол. 

3306 Аналітичний контроль якості хімічних  

 сполук        30 чол. 

 

Дніпропетровському промислово-економічному технікуму 

0101 Економіка і планування в галузях народного 

 господарства       60 чол. 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

 господарської діяльності     90 чол. 

1008 Організація комерційної діяльності   60 чол. 

0206 Діловодство та архівознавство    60 чол. 

2201 Електронно-обчислювальна техніка   60 чол. 

 

Дніпропетровському технолого-економічному технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

 господарської діяльності     60 чол. 

1008 Організація комерційної діяльності   60 чол. 

3201 Організація торгівлі і товарознавство 

 продовольчих товарів     120 чол. 

3205 Технологія приготування їжі та організація 

 громадського харчування     180 чол. 

 

Докучаєвському гірничому технікуму 

0902 Технологія відкритої та підземної розробки 
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 родовищ корисних копалин    60 чол. 

0903 Збагачення корисних копалин    60 чол. 

2104 Експлуатація та ремонт гірничого  

 електромеханічного  устаткування і  

 автоматичних пристроїв     60 чол. 

 

Донецькому електрометалургійному технікуму 

1007 Експлуатація теплотехнічного устаткування і  

 систем теплопостачання     60 чол. 

1103 Виробництво сталі та феросплавів   60 чол. 

1108 Обробка металів тиском     60 чол. 

1711 Технічне обслуговування та ремонт  

 устаткування металургійних підприємств  60 чол. 

2102 Технічне обслуговування верстатів з  

 програмним управлінням та робототехнічних  

 комплексів       30 чол. 

2203 Експлуатація автоматизованих систем   30 чол. 

 

Донецькому політехнічному технікуму 

0303 Фізична культура      30 чол. 

0603 Експлуатація устаткування систем  

 водопостачання та водовідведення   60 чол. 

1711 Технічне обслуговування та ремонт  

 устаткування металургійних підприємств  90 чол. 

1804 Монтаж та експлуатація електроустаткування 

 підприємств і цивільних споруд    90 чол. 

2203 Експлуатація автоматизованих систем   30 чол. 

2504 Коксохімічне виробництво     90 чол. 

2903 Будівництво та експлуатація будов і  

 споруд        60 чол. 

 

Єнакіївському металургійному технікуму 

1102 Доменне виробництво     30 чол. 

1103 Виробництво сталі та феросплавів   60 чол. 

1108 Обробка металів тиском     60 чол. 

1711 Технічне обслуговування та ремонт  

 устаткування металургійних підприємств  90 чол. 

1804 Монтаж та експлуатація електроустаткування 

 підприємств та цивільних споруд   60 чол. 

2203 Експлуатація автоматизованих систем   30 чол. 

 

Запорізькому металургійному технікуму 

1103 Виробництво сталі та феросплавів   50 чол. 

1108 Обробка металів тиском     25 чол. 

1711 Технічне обслуговування та ремонт устаткування 

 металургійних підприємств    25 чол. 

1713 Технічне обслуговування та ремонт рухомого 
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 складу залізниці      25 чол. 

1804 Монтаж та експлуатація електроустаткування 

 підприємств і цивільних споруд    50 чол. 

2402 Організація перевезень і управління рухом на  

 залізничному транспорті     25 чол. 

 

Інгулецькому гірничорудному технікуму 

0902 Технологія відкритої та підземної розробки 

  родовищ корисних копалин    60 чол. 

0903 Збагачення корисних копалин    90 чол. 

2104 Експлуатація та ремонт гірничого  

 електромеханічного устаткування і  

 автоматичних пристроїв     90 чол. 

 

Керченському політехнічному технікуму 

1201 Обробка матеріалів на верстатах та  

 автоматичних лініях      60 чол. 

1711 Технічне обслуговування та ремонт  

 устаткування металургійних підприємств  60 чол. 

1804 Монтаж та експлуатація електроустаткування 

 підприємств та цивільних споруд   60 чол. 

2506 Виробництво виробів та покрить із полімерних 

 матеріалів       30 чол. 

 

Київському механіко-металургійному технікуму 

0206 Діловодство і архівознавство    90 чол. 

1109 Порошкова металургія     30 чол. 

1205 Технологія зварювального виробництва  90 чол. 

1708 Технічне обслуговування та ремонт  

 устаткування зварювального виробництва  60 чол. 

1711 Технічне обслуговування та ремонт  

 устаткування металургійних підприємств  90 чол. 

 

Комсомольському індустріальному технікуму 

2104 Експлуатація та ремонт гірничого  

 електромеханічного устаткування і  

 автоматичних  пристроїв     60 чол. 

2903 Будівництво та експлуатація будівель  

 і споруд        60 чол. 

3201 Організація торгівлі та товарознавство 

 продовольчих товарів     60 чол. 

3205 Технологія приготування їжі та організація 

 громадського харчування     60 чол. 

 

Комсомольському політехнічному технікуму 

0101 Економіка і планування в галузях народного 

 господарства       60 чол. 
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1504 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів 

 і двигунів       60 чол. 

1711 Технічне обслуговування та ремонт устаткування 

 металургійних підприємств    60 чол. 

2104 Експлуатація та ремонт гірничого  

 електромеханічного устаткування і  

 автоматичних пристроїв     60 чол. 

2903 Будівництво та експлуатація будівель і  

 споруд        60 чол. 

 

Криворізькому гірничому технікуму 

0901 Маркшейдерська справа     30 чол. 

0902 Технологія відкритої та підземної розробки 

 родовищ корисних копалин    60 чол. 

2104 Експлуатація та ремонт гірничого  

 електромеханічного устаткування і  

 автоматичних пристроїв     120 чол. 

2201 Електронно-обчислювальна техніка   30 чол. 

2903 Будівництво та експлуатація будов і  

 споруд        60 чол. 

 

Криворізькому гірничо-механічному технікуму 

1201 Обробка матеріалів на верстатах та  

 автоматичних лініях      120 чол. 

1711 Технічне обслуговування та ремонт устаткування 

 металургійних підприємств    90 чол. 

2102 Технічне обслуговування верстатів з  

 програмним управлінням та робототехнічних  

 комплексів       30 чол. 

 

Криворізькому автотранспортному технікуму 

1504 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів 

 і двигунів       120 чол. 

1704 Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, 

 будівельних, шляхових машин і обладнання  90 чол. 

2105 Експлуатація засобів механізації та 

 автоматизації перевантажувальних робіт  90 чол. 

2401 Організація перевезення та управління 

 рухом на автомобільному транспорті   120 чол. 

 

Криворізькому гірничо-економічному технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

 господарської діяльності     30 чол. 

0108 Організація комерційної діяльності   90 чол. 

3201 Організація торгівлі та товарознавство 

 продовольчих товарів     30 чол. 

3204 Товарознавство, організація матеріально- 
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 технічного забезпечення і збуту    60 чол. 

3205 Технологія приготування їжі та організація 

 громадського харчування     90 чол. 

 

Криворізькому технікуму гірничої електромеханіки 

1205 Технологія зварювального виробництва  60 чол. 

1804 Монтаж та експлуатація електроустаткування 

 підприємств і цивільних споруд    60 чол. 

2104 Експлуатація та ремонт гірничого  

 електромеханічного устаткування і автоматичних  

 пристроїв       60 чол. 

2202 Монтаж і налагодження автоматизованих  

 систем        60 чол. 

2306 Багатоканальний електрозв’язок    60 чол. 

 

Криворізькому коксохімічному технікуму 

1603 Кріогенні машини, апарати і установки  30 чол. 

1702 Монтаж, технічне обслуговування та ремонт 

 холодильно-компресорних машин і установок 30 чол. 

1711 Технічне обслуговування та ремонт  

 устаткування металургійних підприємств  60 чол. 

2203 Експлуатація автоматизованих систем   30 чол. 

2504 Коксохімічне виробництво     60 чол. 

3306 Аналітичний контроль якості хімічних сполук 30 чол. 

 

Криворізькому металургійному технікуму 

1102 Доменне виробництво     30 чол. 

1103 Виробництво сталі та феросплавів   60 чол. 

1108 Обробка металів тиском     60 чол. 

1711 Технічне обслуговування та ремонт  

 устаткування металургійних підприємств  60 чол. 

1804 Монтаж та експлуатація електроустаткування 

 підприємств та цивільних споруд   60 чол. 

 

Криворізькому політехнічному технікуму 

1713 Технічне обслуговування та ремонт рухомого 

 складу залізниць      150 чол. 

2207 Технічне обслуговування та ремонт  

 автоматизованих систем управління  

 рухом на залізничному транспорті   60 чол. 

2402 Організація перевезень та управління рухом на  

 залізничному транспорті     90 чол. 

2914 Технічне обслуговування та ремонт  

 залізничних колій      90 чол. 

 

Макіївському металургійному технікуму 

1102 Доменне виробництво     30 чол. 
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1103 Виробництво сталі та феросплавів   30 чол. 

1108 Обробка металів тиском     60 чол. 

1201 Обробка матеріалів на верстатах та  

 автоматичних лініях      30 чол. 

1711 Технічне обслуговування та ремонт  

 устаткування металургійних підприємств  60 чол. 

1713 Технічне обслуговування та ремонт рухомого 

 складу залізниці      30 чол. 

1804 Монтаж та експлуатація електроустаткування 

 підприємств і цивільних споруд    60 чол. 

2402 Організація перевезень і управління рухом на  

 залізничному транспорті     30 чол. 

 

Марганецькому гірничому технікуму 

0902 Технологія відкритої та підземної розробки 

 родовищ корисних копалин    60 чол. 

1504 Технічне обслуговування та ремонт  

 автомобілів і двигунів     60 чол. 

2104 Експлуатація та ремонт гірничого  

 електромеханічного устаткування і  

 автоматичних  пристроїв     60 чол. 

 

Маріупольському індустріальному технікуму 

1201 Обробка матеріалів на верстатах та  

 автоматичних лініях      90 чол. 

1205 Технологія зварювального виробництва  60 чол. 

1804 Монтаж та експлуатація електроустаткування 

 підприємств і цивільних споруд    60 чол. 

 

Маріупольському механіко-металургійному технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

 господарської діяльності     30 чол. 

1103 Виробництво сталі та феросплавів   60 чол. 

1108 Обробка металів тиском     60 чол. 

1711 Технічне обслуговування та ремонт  

 устаткування металургійних підприємств  60 чол. 

1713 Технічне обслуговування та ремонт рухомого 

 складу залізниці      30 чол. 

2106 Експлуатація електроустаткування і засобів 

 автоматики енергосистем     60 чол. 

2204 Програмування для ЕОМ і автоматичних  

 систем        30 чол. 

2402 Організація перевезень і управління рухом на  

 залізничному транспорті     60 чол. 

 

Нікопольському металургійному технікуму 

1103 Виробництво сталі та феросплавів   30 чол. 
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1108 Обробка металів тиском     60 чол. 

1203 Інструментальне виробництво    60 чол. 

1711 Технічне обслуговування та ремонт  

 устаткування металургійних підприємств  60 чол. 

1804 Монтаж та експлуатація електроустаткування 

 підприємств і цивільних споруд    60 чол. 

 

Новомосковському металургійному технікуму 

1108 Обробка металів тиском     60 чол. 

1205 Технологія зварювального виробництва  60 чол. 

1711 Технічне обслуговування та ремонт  

 устаткування металургійних підприємств  60 чол. 

2506 Виробництво виробів та покрить із полімерних 

 матеріалів       60 чол. 

 

Тернівському індустріальному технікуму 

0903 Збагачення корисних копалин    60 чол. 

1504 Технічне обслуговування та ремонт  

 автомобілів і двигунів     30 чол. 

1704 Експлуатація та ремонт підіймально-транспортних, 

 будівельних шляхових машин і обладнання  60 чол. 

1713 Технічне обслуговування та ремонт  

 рухомого складу залізниць     60 чол. 

2914 Технічне обслуговування та ремонт  

 залізничних колій      60 чол. 

 

Українському  заочному індустріальному технікуму 

1102 Доменне виробництво     40 чол. 

1103 Виробництво сталі та феросплавів   140 чол. 

1108 Обробка металів тиском     120 чол. 

1711 Технічне обслуговування та ремонт  

 устаткування металургійних підприємств  220 чол. 

1201 Обробка матеріалів на верстатах та  

 автоматичних лініях      140 чол. 

1804 Монтаж та експлуатація електроустаткування 

 підприємств та цивільних споруд   120 чол. 

 

Українському заочному політехнічному технікуму 

0101 Економіка і планування в галузях народного 

 господарства       100 чол. 

0902 Технологія відкритої та підземної розробки 

 родовищ корисних копалин    160 чол. 

1201 Обробка матеріалів на верстатах та  

 автоматичних лініях      120 чол. 

1711 Технічне обслуговування та ремонт  

 устаткування металургійних підприємств  100 чол. 

1804 Монтаж та експлуатація електроустаткування 
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 підприємств і цивільних споруд    120 чол. 

2104 Експлуатація та ремонт гірничого  

 електромеханічного устаткування і 

 автоматичних пристроїв     120 чол. 

 

Харцизькому металургійному технікуму 

1108 Обробка металів тиском     60 чол. 

1205 Технологія зварювального виробництва  60 чол. 

1711 Технічне обслуговування та ремонт  

 устаткування металургійних підприємств  60 чол. 

1804 Монтаж та експлуатація електроустаткування 

 підприємств і цивільних споруд    60 чол. 

 

1.4. За поданням комісії з попередньої ліцензійної експертизи 

корпорації “Укрбуд”: 

 

Дніпропетровському будівельному технікуму 

0108 Комерційна діяльність     50 чол. 

2903 Будівництво і експлуатація будівель і  

 споруд        150 чол. 

2906 Виробництво будівельних виробів і  

 залізобетонних конструкцій    50 чол. 

 

Донецькому будівельному технікуму 

0101 Економіка і планування в галузях народного 

 господарства       25 чол. 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

 господарської діяльності     50 чол. 

2903 Будівництво і експлуатація будівельних 

 споруд        125 чол. 

2906 Виробництво будівельних виробів і 

 залізобетонних конструкцій    50 чол. 

 

Кам’янець-Подільському будівельному технікуму 

2903 Будівництво і експлуатація будівель і  

 споруд        150 чол. 

2906 Виробництво будівельних деталей і 

 залізобетонних конструкцій    50 чол. 

 

Кіровоградському будівельному технікуму 

2903 Будівництво і експлуатація будівель і 

 споруд        150 чол. 

 

Криворізькому будівельному технікуму 

2903 Будівництво і експлуатація будівель і  

 споруд        125 чол. 
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Львівському будівельному технікуму 

2903 Будівництво та експлуатація будівель та  

 споруд        125 чол. 

2906 Виробництво будівельних виробів і 

 залізобетонних конструкцій    50 чол. 

 

Макіївському будівельному технікуму 

1704 Експлуатація і ремонт підіймально- 

транспортних, будівельних, дорожніх машин  

і обладнання       50 чол. 

2903 Будівництво і експлуатація будівель і  

 споруд        150 чол. 

 

Маріупольському будівельному технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

 господарської діяльності     25 чол. 

2903 Будівництво і експлуатація будівель і  

 споруд        125 чол. 

2906 Виробництво будівельних виробів і 

 залізобетонних конструкцій    50 чол. 

 

Харківському будівельному технікуму 

0101 Економіка і планування в галузях народного 

 господарства       25 чол. 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз 

 господарської діяльності     50 чол. 

2901 Архітектура       50 чол. 

2903 Будівництво і експлуатація будівель і  

 споруд        100 чол. 

 

1.5. За висновками експертних комісій відділу Головного управління 

акредитації закладів освіти 

 

Амвросіївському індустріальному технікуму 

1706 Експлуатація і ремонт устаткування підприємств 

 будівельних матеріалів     25 чол. 

1804 Монтаж і експлуатація електроустаткування 

 підприємств і цивільних споруд    50 чол. 

2203 Експлуатація автоматизованих систем   25 чол. 

2508 Технологія силікатних і тугоплавких 

 неметалевих матеріалів і виробів    50 чол. 

2906 Виробництво будівельних деталей і 

 залізобетонних конструкцій    50 чол. 

 

Білгород-Дністровському морському рибопромисловому технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

 господарської діяльності (в рибному 
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 господарстві)        25 чол. 

2709 Технологія рибних продуктів    75 чол. 

3115 Експлуатація техніки промислового риболовства 

 та аквакультури (з заочної форми)   75 чол. 

3116 Рибництво       20 чол. 

 

Дніпродзержинському індустріальному технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

 господарської діяльності     25 чол. 

0108 Організація комерційної діяльності   25 чол. 

1706 Експлуатація і ремонт устаткування підприємств 

 будівельних матеріалів     50 чол. 

1804 Монтаж і експлуатація електроустаткування 

 підприємств і цивільних споруд    50 чол. 

 

Дніпропетровському монтажному технікуму 

1701 Монтаж промислового обладнання   180 чол. 

2901 Архітектура       90 чол. 

2902 Виготовлення металевих конструкцій   90 чол. 

2908 Монтаж та технічне обслуговування внутрішніх 

 санітарно-технічних систем та вентиляцій  90 чол. 

 

Донецькому комерційному технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

 господарської діяльності     50 чол. 

0108 Комерційна діяльності     50 чол. 

3201 Організація торгівлі та товарознавство 

 продовольчих товарів     50 чол. 

3202 Організація торгівлі та товарознавство 

 непродовольчих товарів     50 чол. 

3205 Технологія приготування їжі та організація 

 громадського харчування     75 чол. 

 

Івано-Франківському технікуму фізичної культури 

0303 Фізична культура      210 чол. 

 

Київському суднобудівному технікуму 

1201 Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних  

  лініях        100 чол. 

1205 Технологія зварювального виробництва  30 чол. 

1401 Суднокорпусобудування     30 чол. 

1402 Суднові машини і механізми    50 чол. 

2301 Радіоапаратобудування     60 чол. 

 

Київському технікуму радіоелектроніки 

1201 Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних 

 лініях        50 чол. 
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1203 Інструментальне виробництво    50 чол. 

2201 Електронно-обчислювальна техніка   100 чол. 

2301 Радіоапаратобудування     100 чол. 

 

Київському технологічному технікуму (на базі Республіканського 

заочного технологічного технікуму) 

(з денної форми навчання) 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

 господарської діяльності     72 чол. 

3209 Фотографічне виробництво    36 чол. 

3210 Перукарське мистецтво та декоративна  

 косметика       72 чол. 

(з заочної форми навчання) 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

 господарської діяльності     90 чол. 

2311 Технічне обслуговування та ремонт побутової 

 радіоелектронної техніки     40 чол. 

2804 Технологія тканин та трикотажу    60 чол. 

2810 Виробництво виробів із шкіри    40 чол. 

2812 Швейне виробництво     210 чол. 

3209 Фотографічне виробництво    20 чол. 

 

Ковельському машинобудівному технікуму 

1201 Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних 

 лініях        50 чол. 

 Експлуатація устаткування підприємств 

 переробної промисловості     50 чол. 

1503 Тракторне і сільськогосподарське  

 машинобудування      75 чол. 

1705 Експлуатація і ремонт устаткування 

 харчових виробництв     75 чол. 

 

Куп’янському автотранспортному технікуму 

1504 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів 

 і двигунів       100 чол. 

2401 Організація перевезень та управління   50 чол. 

 

Могилів-Подільському монтажному технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

 господарської діяльності     30 чол. 

1701 Монтаж промислового обладнання   60 чол. 

1804 Монтаж і експлуатація електроустаткування 

 підприємств і цивільних споруд    60 чол. 

2903 Будівництво та експлуатація будівель і  

 споруд        90 чол. 

 

Новокаховському приладобудівному технікуму 
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(з денної форми) 

2301 Радіоапаратобудування     50 чол. 

2311 Технічне обслуговування і ремонт побутової 

 радіоелектронної техніки     50 чол. 

1201 Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних  

 лініях (з заочної форми)     20 чол. 

 

Рівенському автотранспортному технікуму 

1504 Технічне обслуговування і ремонт автомобілів 

 і двигунів       160 чол. 

2401 Організація перевезень і управлінь рухом 

 на автомобільному транспорті    80 чол. 

 

Сімферопольському технікуму громадського харчування 

3205 Технологія приготування їжі та організація  

 громадського харчування     120 чол. 

 

Сутиському вечірньому машинобудівному технікуму 

1201 Обробка матеріалів на верстатах та автоматичних  

 лініях        60 чол. 

 

Уманському педагогічному училищу 

0305 Музичне виховання      30 чол. 

0308 Дошкільне виховання     200 чол. 

 

Харківському вечірньому моторобудівному технікуму 

1201 Обробка матеріалів на верстатах та автоматичних  

 лініях        40 чол. 

1501 Двигунобудування      40 чол. 

 

Харківському заочному машинобудівному технікуму 

0101 Економіка і планування в галузях народного 

 господарства       150 чол. 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз 

 господарської діяльності     150 чол. 

1201 Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних  

 лініях        150 чол. 

1804 Монтаж і експлуатація електроустаткування 

 підприємств і цивільних споруд    200 чол. 

2102 Технічне обслуговування верстатів з  

 програмним  керуванням та робототехнічних  

 комплексів       150 чол. 

3204 Товарознавство, організація матеріально- 

 технічного забезпечення та збуту   120 чол. 

3304 Стандартизація і контроль якості продукції  120 чол. 
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Харківському електромеханічному технікуму транспортного 

будівництва 

1004 Електропостачання      85 чол. 

1804 Монтаж і експлуатація електроустаткування 

 підприємств і цивільних будівель   60 чол. 

2202 Монтаж і налагодження автоматизованих  

  систем        85 чол. 

2303 Електрозв’язок на транспорті     60 чол. 

 

Харківському індустріально-педагогічному технікуму 

3113 Механізація сільського господарства   210 чол. 

3114 Електрифікація і автоматизація сільського 

 господарства       30 чол. 

 

Харківському механічному технікуму 

0101 Економіка та планування в галузях народного 

 господарства       25 чол. 

1201 Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних  

 лініях        50 чол. 

1203 Інструментальне виробництво    25 чол. 

1501 Двигунобудування      25 чол. 

1707 Технічне обслуговування і ремонт обладнання 

 підприємств машинобудування    25 чол. 

 

Херсонському  судномеханічному технікуму 

1205 Технологія зварювального виробництва  75 чол. 

1401 Суднокорпусобудування     75 чол. 

1402 Суднові машини та механізми    50 чол. 

1809 Монтаж електрообладнання та автоматики  

 суден        50 чол. 

2102 Технічне обслуговування верстатів з ПУ 

 та робототехнічних комплексів    50 чол. 

 

Хмельницькому комерційному технікуму 

0108 Організація комерційної діяльності   50 чол. 

3201 Організація торгівлі і товарознавство 

 продовольчих товарів     50 чол. 

3202 Організація торгівлі і товарознавство 

 непродовольчих товарів     50 чол. 

3205 Технологія приготування їжі та організація 

 громадського харчування     60 чол. 

 

Чернігівському комерційному технікуму 

0108 Організація комерційної діяльності   50 чол. 

3201 Організація торгівлі і товарознавство 

 продовольчих товарів     25 чол. 

3202 Організація торгівлі та товарознавство 
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 непродовольчих товарів     25 чол. 

3205 Технологія приготування їжі та організація 

 громадського харчування     50 чол. 

 

Шахтарському торговельному технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

 господарської діяльності     90 чол. 

0108 Комерційна діяльність     60 чол. 

1702 Монтаж, технічне обслуговування і ремонт 

 холодильно-компресорних машин і установок 60 чол. 

3201 Організація торгівлі і товарознавство 

 продовольчих товарів     30 чол. 

3202 Організація торгівлі і товарознавство 

 непродовольчих товарів     30 чол. 

 

 

 

 

 

 

 

За Голову Комісії 

Заступник Міністра освіти України     В.П.Гондюл 



  Додаток № 7 

                                                                             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  
 

 

від 18 червня 1993 року                              Протокол № 5 

 

Про підсумки ліцензування  

та атестації вищих 

навчальних закладів 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.92 р. № 

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 державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності з 

напрямків (спеціальностей), рівнів акредитації  ліцензування обсягів прийому 

(чоловік): 

 

1.1. Донецькому медичному інституту: 

за ІV рівнем акредитації по денній формі навчання: 

0401 - Лікувальна справа        800 

0404 - Стоматологія         200 

0402 - Педіатрія          0 

0403 - Медико-профілактична справа      0 

 

1.2. Дніпродзержинському індустріальному інституту: 

за ІV рівнем акредитації по денній формі навчання: 

1007 - Промислова теплоенергетика      50 

1101 - Металургія чорних металів       50 

1106 - Ливарне виробництво чорних і кольорових металів   60 

1108 - Обробка металів тиском       50 

1109 - Металургія і процеси зварювального виробництва   50 

1201 - Технологія машинобудування      50 

1703 - Металургійні машини і обладнання     25 

2005 - Промислова електроніка       25 

2105 - Електропривід і автоматизація промислових 

установок і технологічних комплексів     50 

 

за ІІІ рівнем акредитації по денній формі навчання: 

0608 - Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  



2 

  господарської діяльності       25 

0701 - Економіка і управління в машинобудуванні    50 

1505 - Автомобільне господарство       25 

2204 - Програмне забезпечення обчислювальної техніки 

  і автоматизованих систем       25 

 

1.3. Хмельницькому технологічному інституту: 

за ІІІ рівнем акредитації по денній формі навчання: 

0608 - Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

  господарської діяльності       75 

0701 - Економіка і управління в машинобудуванні    25 

0716 - Організація виробництва       25 

0717 - Економіка і управління в побутовому і житлово- 

  комунальному обслуговуванні, у міському  

  господарстві         40 

1201 - Технологія машинобудування      60 

1202 - Металорізальні верстати і інструменти     25 

1206 - Обладнання і технологія підвищення зносостійкості 

  і відновлення деталей машин та апаратів    25 

1707 - Машини і апарати текстильної, легкої промисловості 

  і побутового обслуговування      30 

2201 - Обчислювальні машини, системи і мережі    25 

2301 - Радіотехніка         25 

2303 - Конструювання і технологія радіоелектронних засобів  25 

2503 - Технологія електрохімічних виробництв     15 

2513 - Охорона навколишнього середовища і раціональне 

  використання природних ресурсів      15 

2803 - Хімічна технологія і обладнання опоряджувального 

  виробництва         15 

2806 - Технологія і конструювання швейних виробів    50 

2808 - Технологія і конструювання виробів із шкіри    50 

 

2. Визнати атестованим і надати право на видачу державного 

документу про освіту: 

 

Донецькому медичному інституту, 

Дніпродзержинському індустріальному інституту. 

 

3. Визнати Хмельницький технологічний інститут атестованим 

умовно і надати право на видачу державного документу про освіту на період 

до 01.09.1995 р.  Державній інспекції закладів освіти провести переатестацію 

указаного інституту до 01.01.1996 р. 

 

4. Запропонувати колегії Міністерства освіти України затвердити дане 

рішення і внести вищезазначені навчальні заклади до Державного реєстру 

закладів освіти України. 
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5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

Головного управління акредитації та атестації закладів освіти Невесенко В.І. 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії: 

Міністр освіти України           П.М.Таланчук 

 



Додаток № 8 

                                                                             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  
 

  

18 червня 1993 р.                                                                         Протокол № 5 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.92 р. 

№ 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 державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності за 

статусом технікуму з відповідних спеціальностей та ліцензованих обсягів 

прийому: 

 

1.1. Полтавському технікуму м‘ясної промисловості: 

спец. 1705 - Експлуатація та ремонт обладнання м’ясної 

 промиловості       60 чол. 

2203 - Експлуатація автоматизованих систем   60 чол. 

2708 - Технологія м’ясних і птахопродуктів   60 чол. 

 

1.2. Кам’янець-Подільському технікуму харчової промисловості: 

спец. 0102 - Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

 господарської діяльності      60 чол. 

1705 - Експлуатація і ремонт устаткування харчових 

 виробництв       60 чол. 

2702 - Хлібопекарське, макаронне та кондитерське 

 виробництво       150 чол. 

2707 - Технологія консервування     30 чол. 

 

1.3. Немішаєвському радгоспу-технікуму: 

спец. 2203 - Експлуатація автоматизованих систем   50 чол. 

3102 - Агрономія        50 чол. 

3108 - Ветеринарія       100 чол. 

3113 - Механізація сільського господарства   50 чол. 

3118 - Організація і технологія ведення селянського 

 господарства       25 чол. 

 

1.4.Луганському будівельному технікуму транспортного будівництва: 

спец. 0102.09 - Бухгалтерський облік, контроль та  

  аналіз господарської діяльності    75 чол. 
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спец. 2903.05 - Будівництво та експлуатація будівель та 

 споруд на транспорті      60 чол. 

2909 - Будівництво залізниць      60 чол. 

 

1.5. Полтавському будівельному технікуму транспортного  

  будівництва: 

спец. 1704 - Експлуатація і ремонт підіймально-транспортних 

 будівельних, шляхових машин і обладнання  120 чол. 

2910 - Будівництво, експлуатація і ремонт 

 автомобільних шляхів та аеродромів   60 чол. 

 

1.6. Івано-Франківському комерційному технікуму: 

спец. 0102 - Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

 господарської діяльності     50 чол. 

0108 - Організація комерційної діяльності   50 чол. 

3205 - Технологія приготування їжі і організація 

 громадського харчування     50 чол. 

3207 - Організація обслуговування в готелях і 

 туристичних комплексах     50 чол. 

 

2. Визнати атестованими: 

 

Полтавський технікум м‘ясної промисловості, 

Кам’янець-Подільський технікум харчової промисловості, 

Немішаєвський радгосп-технікум, 

Луганський будівельний технікум транспортного будівництва, 

Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва, 

Івано-Франківський комерційний технікум. 

 

3. Пропонувати колегії Міністерства освіти України затвердити дане 

рішення і внести вищезазначені навчальні заклади до Державного реєстру 

закладів освіти України. 

 

 

 

 

 

 

За Голову Комісії 

Заступник Міністра освіти України     В.П.Гондюл 



Додаток № 9 

                                                                             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  
 

 

18 червня 1993 р.                              Протокол № 5 

 

Про підсумки атестації Кам’янець- 

Подільського технікуму харчової 

промисловості Держкомітету 

України по хлібопродуктах 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.1992 р. 

№ 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. Визнати Кам’янець-Подільській технікум харчової промисловості 

атестованим навчальним закладом. 

 

2. Надати навчальному закладу ліцензію на право здійснення діяльності 

за статусом Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисловості 

другого рівня акредитації з спеціальностей і ліцензованими обсягами 

прийому: 

спец. 0102 - Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності     60 чол. 

1705 - Експлуатація і ремонт устаткування 

харчових виробництв      60 чол. 

2702 - Хлібопекарське, макаронне та кондитерське 

виробництво       150 чол. 

2707 - Технологія консервування     30 чол. 

 

3. Пропонувати колегії Міністерства освіти України затвердити дане 

рішення за заявленим статусом. 

 

 

 

За голову комісії, 

Заступник Міністра 

освіти України         В.П. Гондюл 

 



Додаток № 10 

                                                                             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  
 

 

18 червня 1993 р.                              Протокол №5 

 

Про підсумки атестації Київського  

електротехнічного технікуму 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.92 р. № 

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. Визнати Київський електротехнічний технікум атестованим 

навчальним закладом. 

 

2. Надати навчальному закладу ліцензію на право здійснювати 

підготовку фахівців за другим рівнем акредитації з спеціальності 2202 

“Монтаж і наладка автоматизованих систем” і ліцензованим обсягом 

прийому – 90 чол. 

 

3. Видати державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності за 

статусом технікуму з спеціальностей і ліцензованими обсягами прийому: 

спец. 1807 - Експлуатація, ремонт і енергопостачання 

міського електротранспорту     90 чол. 

2103 - Експлуатація електротехнічного обладнання 

та автоматичних пристроїв, будівель 

і споруд        30 чол. 

 

4. Пропонувати колегії Міністерства освіти України затвердити дане 

рішення за заявленим статусом. 

 

 

 

 

 

За Голову комісії, 

Заступник Міністра  

освіти України         В.П. Гондюл 



Додаток № 11 

                                                                             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  
 

18 червня 1993 р.                              Протокол № 5 

м. Київ 

Про реорганізацію Смілянської 

філії Київського радіомеханічного 

технікуму у Смілянський радіотехнікум 

 

Відповідно до Закону України “Про освіту”, постанови Кабінету 

Міністрів України від 1 червня 1992 року № 303 «Про акредитацію вищих 

навчальних закладів» та наказу Міносвіти України від 20 жовтня 1992 року 

№ 157, проведена ліцензійна експертиза спроможності Смілянської філії 

Київського радіомеханічного технікуму здійснювати діяльність за статусом 

Смілянського радіотехнікуму. 

З зазначеною пропозицією вийшли Черкаська обласна державна 

адміністрація, Смілянський місквиконком, радіоприладний завод «Оризон», 

за рахунок якого забезпечується утримання матеріальної бази філії. З 1980 

року філія здійснює без відриву від виробництва підготовку молодших 

спеціалістів безпосередньо для потреб заводу «Оризон». Займає окремий 

поверх адмінбудівлі на території заводу загальною площею 1171 кв.м, де 

розміщені 13 лабораторій та 7 кабінетів, обладнаних сучасним 

устаткуванням. 

 

Міжгалузева акредитаційна комісія у х в а л ю є : 

 

1. Погодитись з пропозицією про реоргацізацію Смілянської філії 

Київського радіомеханічного технікуму та створення на її базі Смілянського 

радіотехнікуму з наданням йому ліцензії на здійснення діяльності за І рівнем 

акредитації з спеціальностей і ліцензованими обсягами прийому (за 

вечірньою формою навчання): 

 

2002 - Виготовлення виробів електронної техніки   40 чол. 

2301 - Радіоприладобудування      40 чол. 

 

2. Пропонувати колегії Міністерства освіти України затвердити дане 

рішення та внести заклад до Державного реєстру за заявленим статусом. 

 

За Голову Комісії 

Заступник Міністра освіти України    В.П. Гондюл 



Додаток № 12 

                                                                             до рішення колегії 

                                                                             Міносвіти України 

                                                                             від «23» червня 1993р. 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

18 червня 1993 р.                              Протокол № 5 

 

Про створення Центру 

з акредитаційної експертизи 

закладів освіти І та ІІ рівнів 

акредитації 

 

Відповідно до Закону України “Про освіту”, постанови Кабінету 

Міністрів України від 1 червня 1992 року № 303 «Про акредитацію вищих 

навчальних закладів» та наказу Міносвіти України від 20 жовтня 1992 року  

№ 157, акредитація навчально-виховних закладів здійснюється органами 

акредитації, які створюються Міністерством освіти України, або, за його 

дорученням, іншими державними органами управління освітою. 

З пропозицією про створення Центру з акредитаційної експертизи 

вийшов Одеський технічний коледж, обчислювальний центр якого тривалий 

час проводить роботу по створенню мережі інформаційного забезпечення 

підготовки молодших спеціалістів для агротехнічної галузі та переробної 

промисловості, розробку критеріїв визначення якості підготовки фахівців та 

тестових завдань для контролю рівня засвоєння навчальних програм 

студентами. 

 

Міжгалузева акредитаційна комісія пропонує: 

 

1.Погодитись з пропозицією про створення Центру акредитаційної 

експертизи закладів освіти І та ІІ рівнів акредитації, що здійснюють 

підготовку фахівців для агротехнічної та переробної галузей, на базі 

Одеського технічного коледжу і надання йому ліцензії на здійснення 

відповідної діяльності. 

 

2. Пропонувати Міністерству освіти України передбачити необхідні 

заходи з організаційно-методичного забезпечення діяльності Центру. 

 

 

 

 

За Голову Комісії 

Заступник Міністра освіти України          В.П. Гондюл 



Додаток № 13 

                                                                             до рішення колегії 

                                                                             Міносвіти України 

                                                                             від «23» червня 1993р. 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

17 червня 1993 року                              Протокол № 5 

Про підсумки акредитації 

Київського державного 

університету 

імені Т.Г.Шевченка 

 

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 акредитаційної експертизи та за поданням Головного управління 

акредитації закладів освіти: 

 

1. Видати державну ліцензію Київському державному університету 

імені Т.Г.Шевченка на здійснення освітньої діяльності з напрямків 

(спеціальностей), рівнів акредитації і ліцензованих обсягів прийому (на 

денну форму навчання, осіб): 

 

ІV рівень акредитації 

 

01.01  Математика        150 

01.02  Прикладна математика      230 

01.03  Механіка        30 

01.04  Фізика         60 

01.05  Фізика твердого тіла      60 

01.07  Астрономія        15 

01.08  Хімія         100 

01.09  Біологія        60 

01.11  Зоологія        15 

01.12  Ботаніка        20 

01.13  Фізіологія        30 

01.14  Генетика        20 

01.15  Біохімія        20 

01.16  Біофізика        20 

01.17  Мікробіологія       30 

01.18  Географія        90 

01.19  Метеорологія       20 

01.20  Гідрологія суші       20 
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01.25  Ядерна фізика       40 

02.01  Філософія і культурологія     50 

02.02  Політологія і соціальне управління    30 

02.03  Соціологія        45 

02.04  Психологія        45 

02.07  Історія         150 

02.11  Правознавство       300  

Міжнародне право       60 

02.12  Міжнародні відносини      30 

02.14  Журналістика       120 

02.17  Російська мова і література     60 

02.19  Українська мова і література     120 

02.21  Філологія        150 

Слов’янські мови і література     30 

06.01  Економіка        30 

06.02  Управління        30 

06.09  Економічна кібернетика      30 

06.10  Міжнародні економічні відносини    90 

08.01  Геологічна зйомка, пошуки і розвідка   30 

08.02  Геофізичні методи пошуків і розвідки   30 

08.04  Гідрогеологія і інженерна геологія    30 

19.10  Оптика         30 

23.02  Радіофізика і електроніка     180 

30.04  Картографія        30 

 

ІІІ рівень акредитації 

 

06.04  Фінанси та кредит       60 

___________________ 

 

  В с ь о г о :      2790 

 

2. Вважати Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка 

атестованим вищим навчальним закладом. 

 

3. Визнати Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка 

акредитованим в повному обсязі і рекомендувати колегії Міністерства освіти 

України надати названому вищому навчальному закладу автономію 

відповідно до ІV рівня підготовки у вирішенні таких питань: 

- визначення змісту освіти; 

- визначення структури і плану прийому; 

- встановлення тривалості навчання; 

- присвоєння і присудження вчених ступенів і звань; 

- фінансування за найбільш високими нормативами, що 

встановлюються щорічно у межах коштів, передбачених міністерству на 

підготовку кадрів; 
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- 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. 

 

4. Погодитись з пропозицією університету про зміну його назви 

«Київський державний ордена Леніна і ордена Жовтневої революції 

університет імені Т.Г.Шевченка» на «Київський університет імені Тараса 

Шевченка». 

 

5. Пропонувати колегії Міністерства освіти України затвердити дане 

рішення і внести Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка до 

Державного реєстру закладів освіти України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії 

Міністр освіти України     П.М.Таланчук 

 
 


