
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ УКРАЇНИ 

«27» жовтня 1993 р.                                              Протокол №  17/1 

 

 

Про затвердження                                                                         МАК 

рішень Міжгалузевої                                                               від 21.10.93 р. 

акредитаційної комісії                                                                     Протокол № 7 

 

 

Розглянувши та обговоривши матеріали засідання Міжгалузевої 

акредитаційної комісії від 21 жовтня 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, атестації, зміни статусу та назви вищих навчальних закладів 

(додатки 1, 2, 3). 

 

2. Вважати акредитованим в повному обсязі за ІV рівнем акредитації 

Ужгородський державний університет, Харківський інститут інженерів 

міського господарства, Дніпродзержинський індустріальний інститут, 

Одеський технологічний інститут харчової промисловості і надати їм 

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 і 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 розпорядження усіма видами асигнувань. 

 

3. Вважати Харківський інститут інженерів залізничного транспорту 

акредитованим у повному обсязі за ІV рівнем акредитації і рекомендувати 

Міністерству транспорту України за погодженням з Міністерством освіти 

України надати названому вищому навчальному закладу автономію згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 1992 року № 303 «Про 

акредитацію вищих навчальних закладів». 
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4. Погодитись з пропозицією Міжгалузевої акредитаційної комісії про 

зміну статусу та назви таких закладів освіти: 

 

Дніпродзержинський     Дніпродзержинський 

індустріальний інститут    державний технічний 

        університет 

 

Одеський інженерно-     Одеська державна академія 

будівельний інститут     будівництва та архітектури 

 

Одеський технологічний    Одеська державна академія 

інститут харчової промисловості   харчових технологій 

 

Харківський інститут     Східно-Українська державна    

громадського харчування академія технології  

харчування 

 

Харківський інститут     Харківська державна 

інженерів міського     академія міського 

господарства      господарства 

 

Харківський інститут інженерів   Харківська державна академія 

залізничного транспорту    залізничного транспорту 

 

5. Видати Дрогобицькому вільному медичному інституту Державну 

ліцензію на право здійснення освітньої діяльності за ІІІ рівнем акредитації, 

заявленим статусом і назвою з напрямків (спеціальностей) і ліцензованим 

обсягом прийому: 

 

0401 Лікувальна справа      100 чол. 

 

6. Відкласти розгляд питання про ліцензування Коледжу Муравйова-

Апостола (м. Київ) на квітень 1994 року для виконання умов, визначених 

Міжгалузевою акредитаційною комісією. 

 

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

  

7.1. У місячний термін підготувати проекти постанов Кабінету 

Міністрів України про зміну статусу та назви зазначених у п.4 цієї ухвали 

вищих навчальних закладів. 

  

7.2. Внести до Державного реєстру закладів освіти України вищі 

навчальні заклади за статусом, назвами та ліцензованими обсягами 

підготовки, визначеними рішеннями Міжгалузевої акредитаційної комісії  

від 21 жовтня 1993 року. 
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8. Контроль за виконанням ухвали колегії покласти на заступника 

Міністра освіти України Гондюла В. П.. 

 

 

 

Голова колегії 

Міністр освіти України              П. М. Таланчук 

 

 

 

 



 

 

Колегії Міністерства  

                                                                    освіти України 

 

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА 

 

Головне управління акредитації закладів освіти просить розглянути і 

затвердити рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії від 21 жовтня 1993 

року щодо ліцензування, атестації, зміни статусу та назви вищих навчальних 

закладів (додатки 1, 2, 3). 

 

Просимо прийняти ухвалу щодо акредитації в повному обсязі за IV 

рівнем акредитації Ужгородського державного університету, Харківського 

інституту інженерів залізничного транспорту, Харківського інституту 

інженерів міського господарства з наданням їм автономії відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 1992 року № 303 «Про 

акредитацію вищих навчальних закладів». 

 

Просимо підтримати рішення  Міжгалузевої акредитаційної комісії про 

зміну статусу і назви таких навчальних закладів: 

 

Дніпродзержинський індустріальний  Дніпродзержинський державний  

інститут       технічний університет 

 

Одеський інженерно-будівельний   Одеська державна академія 

інститут       будівництва та архітектури 

 

Одеський технологічний інститут   Одеська державна академія  

харчової промисловості    харчових технологій 

 

Харківський інститут громадського  Східно-Українська академія 

харчування      технології харчування та 

       комерції 

 

Харківський інститут інженерів   Харківська державна академія 

міського господарства     міського господарства 

 

Харківський інститут інженерів   Харківська державна академія 

залізничного транспорту    залізничного транспорту 

 

Головне управління акредитації закладів освіти за дорученням 

Міжгалузевої акредитаційної комісії вносить пропозицію видати ліцензію на 

право здійснення освітньої діяльності за заявленим статусом і занести до 

Державного реєстру закладів освіти вищі навчальні заклади ІІ рівня 

акредитації (додаток 3, п. 1): 

 

Львівський коледж декоративного і ужиткового мистецтва; 

Львівський фінансово-економічний коледж; 
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Харківський фінансово-економічний коледж; 

 

І рівня акредитації згідно з додатком 3 (п. 2). 

 

Головне управління акредитації закладів освіти просить підтримати 

рішення щодо атестації Одеського інженерно-будівельного інституту, 

Ужгородського державного університету, Харківського інституту 

громадського харчування, технікумів згідно з додатком 3 (п. 3.1; 3.2), а також 

підтвердження атестації Харківського інституту інженерів комунального 

господарства, Одеського технологічного інституту харчової промисловості. 

 

На засіданні секції Міжгалузевої акредитаційної комісії було вирішено: 

відмовити коледжу Муравйова-Апостола у наданні ліцензії на право 

здійснення освітньої діяльності за статусом коледжу як такому, що не 

виконав прийняті зобов’язання щодо додержання умов ліцензування; 

перенести строк атестації Новомиргородському зоотехнічному 

технікуму на 1995 рік; 

відкласти ліцензування технікумів Державного комітету України з 

легкої і текстильної промисловості на листопад для доопрацювання 

документів згідно з додатком 3 (п. 3.4). 

 

З питання ліцензування Дрогобицького вільного медичного інституту 

вирішено пропонувати колегії Міністерства освіти вирішити його тільки 

після відповідного виступу з нього на засіданні колегії члена Міжгалузевої 

акредитаційної комісії, першого заступника Міністра охорони здоров’я 

України Передерія В. Г. 

 

Рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії (додатки 1, 2, 3) та 

проект ухвали Колегії додаються. 

 

 

 

 

 

 

Начальник Головного управління  

акредитації закладів освіти       В. І. Невесенко 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 1 

                                                                             до рішення колегії 

                                                                             Міносвіти України 

                                                                             від «27»жовтня 1993р. 

                                                                             Протокол № 17/1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

  

21 жовтня 1993 р.                                                              Протокол № 7/1 

 

Про підсумки ліцензування та 

атестації вищих навчальних  

закладів 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 

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

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

ліцензійної експертизи та за поданням Державної інспекції закладів освіти: 

 

1. Видати державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності з 

напрямків (спеціальностей) і ліцензованих обсягів прийому на денну форму 

навчання (чоловік): 

 

1.1. Ужгородському державному університету 

ІV рівень акредитації 

 

0101 Математика          60 

0102 Прикладна математика        30 

0104 Фізика          60 

0108 Хімія           35 

0109 Біологія          50 

0207 Історія          50 

0219 Українська мова та література      75 

0221 Філологія          70 

0401 Лікувальна справа        140 

0603 Економічне і соціальне планування      20 

0604 Фінанси і кредит         20 

0608 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз 

 господарської діяльності       20 

2002 Фізика і технологія матеріалів і компонентів 

 електронної техніки        25 

2513 Охорона навколишнього середовища  

і раціональне використання природних ресурсів   10 

  

ІІІ рівень акредитації 
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0211 Правознавство         50 

0217 Російська мова і література       20 

1201 Технологія машинобудування       25 

1901 Приладобудування        25 

2005 Промислова електроніка       25 

3103 Плодоовочівництво і виноградарство     20 

 

1.2. Харківському інституту громадського харчування 

ІV рівень акредитації 

 

2711 Технологія продукції громадського харчування    150 

  

ІІІ рівень акредитації 

0608 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз 

 господарської діяльності       75 

0709 Економіка і управління в торгівлі і громадському 

 харчуванні          100 

1706 Машини і апарати харчових виробництв     50 

2712 Товарознавство продовольчих товарів     50 

  

Спеціальності 1706  – «Машини і апарати харчових виробництв» і 

2712 – «Товарознавство продовольчих товарів» переглянути щодо 

підвищення рівня їх акредитації через рік. 

 

2. Вважати вищі навчальні заклади атестованими: 

 

Ужгородський державний університет; 

Харківський інститут громадського харчування. 

 

3. Вважати Ужгородський державний університет атестованим як 

вищий навчальний заклад ІV рівня. 

 

Рекомендувати колегії Міністерства освіти України за підсумками 

акредитації визнати Ужгородський державний університет вищим 

навчальним закладом, акредитованим в повному обсязі, і надати йому 

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 в межах коштів, передбачені міністерству 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 розпорядження усіма видами асигнувань. 
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4. Погодитись з рішенням Ради Харківського інституту громадського 

харчування та пропозиціями Харківської Державної адміністрації, ради 

ректорів Харківського регіону, галузевих відомств з урахуванням матеріалів 

експертизи щодо зміни статусу і назви Харківського інституту громадського 

харчування на Східно-Українську державну академію технології харчування. 

 

5. Пропонувати колегії Міністерства освіти України затвердити дане 

рішення і внести Ужгородський державний університет і Харківський 

інститут громадського харчування до Державного реєстру закладів освіти 

України. 

 

 

 

 

 

 

За Голову комісії 

заступник Міністра освіти          В.П. Гондюл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 2 

                                                                             до рішення колегії 

                                                                             Міносвіти України 

                                                                             від «27»жовтня 1993р. 

                                                                             Протокол № 17/1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

  

21 жовтня 1993 року                                                             Протокол № 7/2 

 

Про підсумки ліцензування та атестації  

вищих навчальних закладів 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 

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

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

висновків ліцензійної експертизи та за поданням Головного управління 

акредитації закладів освіти: 

 

1. Видати державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності з 

напрямків (спеціальностей), рівнів акредитації і ліцензованих обсягів 

прийому (чоловік): 

 

1.1. Одеському інженерно-будівельному інституту 

ІV рівень акредитації 

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

Промислове та цивільне будівництво    325 

Гідротехнічне будівництво      60 

Виробництво будівельних виробів і  

конструкцій        80 

Теплогазопостачання, вентиляція та  

охорона повітряного басейну      125 

Водопостачання, каналізація, раціональне  

використання та охорона водних ресурсів   100 

 

ІІІ рівень акредитації 

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

Архітектура        75 

Гідромеліорація        60 

Економіка та управління в будівництві    50 

Всього:         825 

 

По центру підготовки для іноземних громадян   85 

- в тому числі по підготовчому відділенню   75 
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1.2. Харківському інституту інженерів залізничного транспорту 

ІV рівень акредитації 

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

Економіка та управління на транспорті    50 

Промислова теплоенергетика      50 

Підйомно-транспортні, будівельні і дорожні 

машини та обладнання       50 

Локомотиви        100 

Автоматика, телемеханіка і зв’язок на  

залізничному транспорті      150 

Організація перевезень та управління на  

транспорті         175 

Будівництво залізниць, колія та колійне  

господарство        125 

 

ІІІ рівень акредитації 

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

Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності      75 

Вагони         50 

Промислове та цивільне будівництво    25 

Всього:         850 

 

Донецькому філіалу інституту 

ІІІ рівень акредитації 

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

Локомотиви        25 

Вагони         25 

Автоматика, телемеханіка і зв’язок на залізничному 

транспорті         25 

Організація перевезень та управління на залізничному 

транспорті         25 

Будівництво залізниць, колія та колійне  

господарство        25 

Всього по філіалу інституту:      125 

 

Київському філіалу інституту 

ІІІ рівень акредитації 

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

Локомотиви        25 

Вагони         25 

Автоматика, телемеханіка і зв’язок на залізничному 

транспорті         25 

Організація перевезень та управління на залізничному 

транспорті         25 

Будівництво залізниць, колія та колійне  

господарство        25 
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Всього по філіалу інституту:      125 

Всього по інституту та його філіалах:    1100 

 

1.3. Одеському технологічному інституту харчової промисловості 

ІV рівень акредитації 

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

Машини та апарати харчових виробництв   180 

Автоматизація технологічних процесів та  

виробництв         75 

Технологія зберігання та переробки зерна   210 

Технологія хліба, кондитерських, макаронних  

виробів та харчоконцентратів     90 

Технологія консервування      180 

Технологія м’яса та м’ясних продуктів    50 

Технологія молока та молочних продуктів   50 

Технологія бродильних виробництв та виноробства  50 

 

ІІІ рівень акредитації 

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

Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності      50 

Економіка та управління в галузях агропромислового  

комплексу         75 

Технологія рибних продуктів      50 

Всього:         1060 

 

1.4. Вінницькому сільськогосподарському інституту 

ІІІ рівень акредитації 

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

Агрономія         125 

Зоотехнія         75 

Механізація сільського господарства    100 

Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності      75 

Економіка та управління в галузях агропромислового 

комплексу         75 

Всього:         450 

 

1.5. Кримському сільськогосподарському інституту 

ІІІ рівень акредитації 

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

Агрономія         75 

Плодоовочівництво       75 

Ветеринарна медицина       110 

Механізація сільського господарства    110 

Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської  

діяльності         110 



 

4 

Економіка і управління в галузі агропромислового  

комплексу         75 

Всього:         555 

 

1.6. Львівському сільськогосподарському інституту 

ІІІ рівень акредитації 

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

Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської 

діяльності         90 

Економіка та управління в галузях агропромислового  

комплексу         100 

Архітектура        30 

Промислове та цивільне будівництво    60 

Агрономія         60 

Плодоовочівництво       30 

Землевпорядкування       100 

Механізація сільського господарства    130 

Всього:         600 

 

1.7. Харківському зооветеринарному інституту 

ІІІ рівень акредитації 

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

Зоотехнія         200 

Ветеринарна медицина       250 

Всього:         450 

 

1.8. Херсонському сільськогосподарському інституту 

ІІІ рівень акредитації 

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

Агрономія         100 

Зоотехнія         100 

Гідромеліорація        90 

Водні біоресурси і аквакультура     30  

Промислове та цивільне будівництво    60 

Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської  

діяльності         90 

Економіка та управління в галузі агропромислового  

комплексу         90 

Всього:         560 

 

1.9. Чернівецькому спеціальному факультету Київського торговельно-

економічного інституту 

ІІІ рівень акредитації 

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

Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності      60 

Економіка і управління в торгівлі і громадському 
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харчуванні          60 

Всього по філіалу інституту:      120 

 

1.10. Відділенню перепідготовки в юридичному інституті Одеського 

державного університету (очна-заочна форма навчання) 

ІІІ рівень акредитації 

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

Правознавство        120 

 

1.11. Чернігівському обласному інституту підвищення кваліфікації 

ІІІ рівень акредитації (перепідготовка) 

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

Українська мова і література      60 

Психологія, практична психологія в галузі освіти  60 

Всього:         120 

  

2. З питань ліцензування Дрогобицького вільного медичного 

інституту на ІІІ рівень акредитації із спеціальності «Лікувальна справа» з 

ліцензованим обсягом підготовки 100 чоловік пропонувати колегії 

Міністерства освіти України вирішити його тільки після відповідного 

виступу з нього на засіданні колегії члена Міжгалузевої акредитаційної 

комісії, першого заступника Міністра охорони здоров’я України Передерія В. 

Г. 

  

3. Пропонувати колегії Міністерства освіти України ліцензувати 

інститут управління Дрогобицького району Львівської області на ІІІ рівень 

акредитації із спеціальностей і ліцензованих обсягів прийому (чоловік): 

Організація виробництва      25 

Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської  

діяльності         25 

Прикладна лінгвістика       25 

Всього:         75 

 

4. Пропонувати колегії Міністерства освіти України затвердити дане 

рішення і внести вищезазначені навчальні заклади, які пройшли 

ліцензування, до Державного реєстру закладів освіти України. 

 

5.  Підтвердити атестацію: 

Одеському технологічному інституту харчової промисловості, 

Харківському інституту інженерів залізничного транспорту 

і його Донецькому та Київському філіалам, 

Дніпродзержинському індустріальному інституту. 

 

6. Вважати атестованим Одеський інженерно-будівельний інститут. 

 

7. Визнати Харківський інститут інженерів залізничного транспорту 

акредитованим в повному обсязі за ІV рівнем акредитації і рекомендувати  
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Міністерству транспорту України за погодженням з Міністерством освіти 

України надати названому вищому навчальному закладу автономію згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 1992 року № 303 «Про 

акредитацію вищих навчальних закладів». 

 

8. Рекомендувати колегії Міністерства освіти України вважати 

акредитованими у повному обсязі за ІV рівнем акредитації 

Дніпродзержинський індустріальний інститут, Одеський технологічний 

інститут харчової промисловості і Харківський інститут інженерів міського 

господарства і надати їм автономію згідно з постановою Кабінету Міністрів 

України від 01 червня 1992 року № 303 «Про акредитацію вищих навчальних 

закладів» 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. 

 

10. Повернутися до розгляду питання про надання статусу 

акредитованого в повному обсязі за ІV рівнем акредитації Одеському 

інженерно-будівельному інституту після додаткової експертизи і вирішення 

питання ліцензування на ІV рівень акредитації підготовки із спеціальності  

«Архітектура» 

 

11. Контроль за своєчасним виконанням забов’язань навчальних 

закладів щодо додержання умов, визначених у висновках експертизи, 

доручити Головному управлінню акредитації закладів освіти. 

 

12. 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: 

Дніпродзержинський    Дніпродзержинський 

індустріальний інститут    державний технічний 

        університет 

 

Одеський інженерно-    Одеська державна академія 

будівельний інститут    будівництва та архітектури 
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Одеський технологічний    Одеська державна академія 

інститут харчової промисловості  харчових технологій 

 

Харківський інститут    Харківська державна 

інженерів міського     академія міського 

господарства      господарства 

 

Харківський інститут інженерів  Харківська державна академія 

залізничного транспорту    залізничного транспорту 

 

Просити колегію Міністерства освіти України затвердити дане 

рішення і подати до Кабінету Міністрів України необхідні документи щодо 

зміни статусу та назви вищезазначених закладів. 

 

 

 

За Голову  

Міжгалузевої акредитаційної комісії, 

заступник Міністра освіти України           В.П. Гондюл 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 3 

                                                                             до рішення колегії 

                                                                             Міносвіти України 

                                                                             від «27»жовтня 1993р. 

                                                                             Протокол № 17/1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

  

Пр. № 7/3         від 21 жовтня 1993 р. 

 

м. Київ 

 

Про підсумки ліцензування та атестації 

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 1992р. № 157, на підставі 

висновків ліцензійної експертизи та за поданням Головного управління 

акредитації закладів освіти 

 

1. Видати державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності за ІІ 

рівнем акредитації, заявленим статусом і назвою з напрямків 

(спеціальностей) і ліцензованими обсягами прийому: 

 

ЛЬВІВСЬКОМУ КОЛЕДЖУ ДЕКОРАТИВНОГО І УЖИТКОВОГО  

МИСТЕЦТВА ім. І. ТРУША 

(на базі Львівського училища прикладного мистецтва ім. І Труша) 

0516 Скульптура       12 чол. 

0517 Художнє оформлення     24 чол. 

0519 Декоративне мистецтво     48 чол. 

 

ЛЬВІВСЬКОМУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОМУ КОЛЕДЖУ  

(на базі Львівського фінансово-економічного технікуму) 

0104 Фінанси        180 чол. 

 

ХАРКІВСЬКОМУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОМУ КОЛЕДЖУ 

(на базі Харківського фінансового технікуму) 

0104 Фінанси        160 чол. 

 

2. Видати державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності за І 

рівнем акредитації 
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2.1. За поданням Державного комітету по житлово-комунальному 

господарству 

 

ГОРЛІВСЬКОМУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ТЕХНІКУМУ 

1007 Експлуатація теплових мереж та  

теплотехнічного устаткування    50 чол. 

2907 Експлуатація устаткування та систем  

газопостачання       50 чол. 

2908 Монтаж і технічне обслуговування  

внутрішніх санітарно-технічних систем і  

вентиляції       50 чол. 

 

ДРУЖКІВСЬКОМУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ТЕХНІКУМУ 

2903 Будівництво та експлуатація будинків і  

споруд        50 чол. 

 

ЛЬВІВСЬКОМУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і  

аналіз господарської  діяльності    50 чол. 

2903 Будівництво та експлуатація будинків і  

споруд        50 чол. 

2907 Експлуатація устаткування та систем 

газопостачання       50 чол. 

2908 Монтаж і технічне обслуговування внутрішніх  

санітарно-технічних систем і вентиляції  50 чол. 

 

МАРІУПОЛЬСЬКОМУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0108 Організація комерційної діяльності   50 чол. 

1807 Експлуатація, ремонт та енергопостачання  

міського електротранспорту    75 чол. 

2103 Експлуатація електромеханічного  

устаткування та автоматичного обладнання  

будинків і споруд      50 чол. 

 

2.2. За поданням Міністерства лісового господарства України 

 

ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКОМУ ДЕРЖЛІСГОСПУ - ТЕХНІКУМУ 

3101 Лісове господарство      150 чол. 

 

КРЕМЕНЕЦЬКОМУ ЛІСОТЕХНІЧНОМУ ТЕХНІКУМУ 

2602 Технологія деревообробки     90 чол. 

3101 Лісове господарство      90 чол. 

1704 Експлуатація і ремонт машин, механізмів та 

устаткування лісового господарства   30 чол. 

 

ЛУБЕНСЬКОМУ ДЕРЖЛІСГОСПУ-ТЕХНІКУМУ 

3101 Лісове господарство      150 чол. 
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МАЛИНСЬКОМУ ЛІСОТЕХНІЧНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і  

аналіз господарської  діяльності    30 чол. 

2601 Лісозаготівля і транспорт деревини   60 чол. 

3101 Лісове господарство      115 чол. 

1704 Експлуатація і ремонт машин, механізмів та 

устаткування лісового господарства   30 чол. 

 

СТОРОЖИНЕЦЬКОМУ ЛІСНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і  

аналіз господарської  діяльності 

в лісовій промисловості      60 чол. 

3101 Лісове господарство      150 чол. 

 

ЧУГУЄВО-БАБЧАНСЬКОМУ ДЕРЖЛІСГОСПУ-ТЕХНІКУМУ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і  

аналіз господарської  діяльності    60 чол. 

1704 Експлуатація і ремонт машин, механізмів та 

устаткування лісового господарства   30 чол. 

3101 Лісове господарство      70 чол. 

3117 Мисливствознавство      60 чол. 

 

ШАЦЬКОМУ ЛІСНОМУ ТЕХНІКУМУ 

3101 Лісове господарство      125 чол. 

 

2.3. За поданням експертних комісій Міністерства охорони здоров’я 

 

БЕРЕГІВСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ УЧИЛИЩУ 

0401 Лікувальна справа      60 чол. 

0402 Акушерська справа      30 чол. 

0408 Сестринська справа      60 чол. 

 

ГЛУХІВСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ УЧИЛИЩУ 

0401 Лікувальна справа      90 чол. 

0408 Сестринська справа      60 чол. 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ УЧИЛИЩУ 

0401 Лікувальна справа      60 чол. 

0402 Акушерська справа      30 чол. 

0408 Сестринська справа      60 чол. 

 

КОЛОМИЙСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ УЧИЛИЩУ 

0401 Лікувальна справа      60 чол. 

0402 Акушерська справа      60 чол. 

0408 Сестринська справа      30 чол. 

 

КОНОТОПСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ УЧИЛИЩУ 
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0401 Лікувальна справа      60 чол. 

0408 Сестринська справа      90 чол. 

 

Лебединському медичному училищу 

0401 Лікувальна справа      90 чол. 

0408 Сестринська справа      90 чол. 

 

МІЖГІРСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ УЧИЛИЩУ 

0401 Лікувальна справа      30 чол. 

0408 Сестринська справа      60 чол. 

 

СУМСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ УЧИЛИЩУ 

0401 Лікувальна справа      30 чол. 

0402 Акушерська справа      60 чол. 

0403 Медико-профілактична справа (з правом  

підготовки іноземних громадян)    30 чол. 

0406 Стоматологія ортопедична (з правом  

підготовки іноземних громадян)    60 чол. 

0407 Лабораторна діагностика (з правом  

підготовки іноземних громадян)    60 чол. 

0408 Сестринська справа      120 чол. 

 

ХУСТСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ УЧИЛИЩУ 

0401 Лікувальна справа      60 чол. 

0408 Сестринська справа      150 чол. 

 

2.4. За поданням експертних комісій Національного банку України 

 

ХАРКІВСЬКОМУ ТЕХНІКУМУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ 

0109 Банківська справа      180 чол. 

 

ЛЬВІВСЬКОМУ ТЕХНІКУМУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ 

0109 Банківська справа      150 чол. 

 

2.5. За поданням експертних комісій корпорації «Укрбуд» 

 

ЗАПОРІЗЬКОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ТЕХНІКУМУ 

1504 Технічне обслуговування і ремонт  

автомобілів та двигунів     50 чол. 

1704 Експлуатація і ремонт підйомно-транспортних,  

будівельних, дорожніх машин та обладнання  50 чол. 

2903 Будівництво і експлуатація будівель та  

споруд        100 чол. 

 

ЛУГАНСЬКОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і  

аналіз господарської  діяльності    50 чол. 
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2903 Будівництво і експлуатація будівель та  

споруд        100 чол. 

 

СЕВАСТОПОЛЬСЬКОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ТЕХНІКУМУ 

1704 Експлуатація і ремонт підйомно-транспортних, 

будівельних, дорожніх машин і обладнання  50 чол. 

2903 Будівництво і експлуатація будівель та  

споруд        75 чол. 

2906 Виробництво будівельних виробів і 

залізобетонних конструкцій    50 чол. 

 

2.6. За поданням експертних комісій Міністерства сільського 

господарства та продовольства України 

 

ЗАЛІЩИЦЬКОМУ РАДГОСПУ-ТЕХНІКУМУ 

3102 Агрономія       50 чол. 

3118 Організація і технологія ведення фермерського 

господарства       50 чол. 

3212 Організація заготівель та товарознавство 

сільськогосподарської продукції    50 чол. 

 

ХАРКІВСЬКОМУ ТЕХНІКУМУ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

1705 Експлуатація і ремонт обладнання харчових  

виробництв       50 чол. 

2710 Технологія молока і молокопродуктів   100 чол. 

 

2.7. За поданням експертних комісій Головного управління 

акредитації закладів освіти 

 

АРТЕМІВСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УЧИЛИЩУ 

0305 Музичне виховання       30 чол. 

0308 Дошкільне виховання     215 чол. 

 

ВИЖНИЦЬКОМУ УЧИЛИЩУ ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА 

0519 Декоративне прикладне мистецтво   50 чол. 

0517 Художнє оформлення     15 чол. 

 

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОМУ ІНДУСТРІАЛЬНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і  

аналіз господарської  діяльності    75 чол. 

0108 Організація комерційної діяльності   75 чол. 

1706 Експлуатація і ремонт устаткування  

підприємств будівельних матеріалів   75 чол. 

1804 Монтаж і експлуатація устаткування  

підприємств і цивільних будівель   100 чол. 

 

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ ТЕХНІКУМУ 
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0108 Організація комерційної діяльності   50 чол. 

3201 Організація торгівлі і товарознавство  

продовольчих продуктів     25 чол. 

3205 Технологія приготування їжі та організація 

громадського харчування     25 чол. 

 

ДОНЕЦЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УЧИЛИЩУ 

0305 Музичне виховання      30 чол. 

0307 Викладання в початкових класах    140 чол. 

 

ДРУЖКІВСЬКОМУ МАШИНОБУДІВНОМУ ТЕХНІКУМУ 

1201 Обробка матеріалів на верстатах та  

автоматичних лініях      50 чол. 

1205 Технологія зварювального виробництва  50 чол. 

1105 Ливарне виробництво чорних і 

кольорових металів      50 чол. 

2102 Експлуатація верстатів з ПУ і роботехнічних 

комплексів       70 чол. 

 

КЕРЧЕНСЬКОМУ СУДНОМЕХАНІЧНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0101 Економіка і планування в галузях народного 

господарства (вечірня форма навчання)  40 чол. 

1205 Технологія зварювального виробництва  50 чол. 

1401 Суднокорпусобудування     50 чол. 

1402 Виробництво суднових машин і механізмів  50 чол. 

2301 Радіоапаратобудування     30 чол. 

 

КИЇВСЬКОМУ ТОПОГРАФІЧНОМУ ТЕХНІКУМУ 

3001 Прикладна геодезія      25 чол. 

3003 Аерофотогеодезія      115 чол. 

3004 Картографія       25 чол. 

3109 Землевпорядкування      25 чол. 

 

КІРОВОГРАДСЬКОМУ МАШИНОБУДІВНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль та  

аналіз господарської діяльності    50 чол. 

1108 Обробка металів тиском     25 чол. 

1201 Обробка матеріалів на верстатах і  

автоматичних лініях      50 чол. 

1203 Інструментальне виробництво    50 чол. 

2103 Технічне обслуговування верстатів з ПУ 

і роботехнічних комплексів    50 чол. 

 

КІРОВОГРАДСЬКОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль та 

аналіз господарської діяльності    50 чол. 

3201 Організація торгівлі і товарознавство  
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продовольчих продуктів     50 чол. 

3202 Організація торгівлі і товарознавство  

непродовольчих товарів     50 чол. 

3205 Технологія приготування їжі та організація 

громадського харчування     50 чол. 

 

КРАСНОАРМІЙСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УЧИЛИЩУ 

0302 Викладання праці      90 чол. 

0307 Викладання в початкових класах    125 чол. 

 

МАКІЇВСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УЧИЛИЩУ 

0307 Викладання в початкових класах    60 чол. 

0308 Дошкільне виховання     150 чол. 

 

МАКІЇВСЬКОМУ ЗАОЧНОМУ ТЕХНІКУМУ  

РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ  

2301 Радіоприладобудування     50 чол. 

2311 Технічне обслуговування та ремонт  

побутової радіоелектронної техніки   40 чол. 

 

МАРІУПОЛЬСЬКОМУ ВЕЧІРНЬОМУ МАШИНОБУДІВНОМУ  

ТЕХНІКУМУ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності     60 чол. 

1205 Технологія зварювального виробництва  60 чол. 

1707 Технічне обслуговування та ремонт  

обладнання підприємств машинобудування  60 чол. 

2204 Програмування для АСОУ (автоматизована 

система організації управління)    70 чол. 

 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОМУ АВТОМОТОРНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0101 Економіка і планування в галузях  

народного господарства      100 чол. 

1201 Обробка матеріалів на верстатах та  

автоматичних лініях      50 чол. 

1501 Двигунобудування      75 чол. 

 

МИКОЛАЇВСЬКОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль та 

аналіз господарської діяльності    50 чол. 

0108 Організація комерційної діяльності   50 чол. 

3205 Технологія приготування їжі та організація 

громадського харчування     50 чол. 

 

ПОЛТАВСЬКОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ ТЕХНІКУМУ 

3201 Організація торгівлі і товарознавство  

продовольчих продуктів     50 чол. 
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3202 Організація торгівлі і товарознавство  

непродовольчих товарів     25 чол. 

3205 Технологія приготування їжі та організація 

громадського харчування     50 чол. 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ ТЕХНІКУМУ 

3201 Організація торгівлі і товарознавство  

продовольчих продуктів     100 чол. 

3202 Організація торгівлі і товарознавство  

непродовольчих товарів     50 чол. 

3205 Технологія приготування їжі і організація 

громадського харчування     100 чол. 

 

ХАРКІВСЬКОМУ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0701 Гідрологія       60 чол. 

0702 Метеорологія       60 чол. 

0703 Експлуатація гідрометеорологічних 

радіотехнічних систем     60 чол. 

 

ХАРКІВСЬКОМУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОМУ ТЕХНІКУМУ 

1801 Виробництво електричних машин і апаратів  125 чол. 

1804 Монтаж та експлуатація електрообладнання 

підприємств і цивільних споруд     75 чол. 

2102 Технічне обслуговування станків з програмним 

управлінням і робототехнічних комплексів  100 чол. 

 

ХЕРСОНСЬКОМУ МОРЕХІДНОМУ УЧИЛИЩУ 

1403 Експлуатація суднових енергетичних  

установок       75 чол. 

2107 Експлуатація електрообладнання і 

автоматики суден      75 чол. 

2304 Експлуатація обладнання радіозв’язку та 

електрорадіонавігації суден    75 чол. 

2409 Морське судноводіння     150 чол. 

 

ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль та аналіз  

господарської діяльності     90 чол. 

0108 Організація комерційної діяльності   60 чол. 

3201 Організація торгівлі і товарознавство  

продовольчих продуктів     25 чол. 

3202 Організація торгівлі і товарознавство  

непродовольчих товарів     75 чол. 

3205 Технологія приготування їжі та організація 

громадського харчування     75 чол. 

 

ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ ТЕХНІКУМУ 
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2901 Архітектура       60 чол. 

 

ШАХТАРСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УЧИЛИЩУ 

0307 Викладання в початкових класах    120 чол. 

0308 Дошкільне виховання     180 чол. 

 

ЯСИНУВАТСЬКОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ТЕХНІКУМУ  

ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА 

1201 Обробка матеріалів на верстатах та  

автоматичних лініях      30 чол. 

1205 Технологія зварювального виробництва  50 чол. 

2903 Будівництво та експлуатація будівель і  

споруд        75 чол. 

2906 Виробництво будівельних деталей та 

залізобетонних конструкцій    75 чол. 

2908 Монтаж і технічне обслуговування  

внутрішніх санітарно-технічних систем та  

вентиляції       50 чол. 

 

КИЇВСЬКОМУ  ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і  

аналіз господарської діяльності    50 чол. 

0108 Організація комерційної діяльності   50 чол. 

 

3.1. За поданням експертних комісій Державної інспекції закладів 

освіти 

 

БОРЩІВСЬКОМУ РАДГОСПУ-ТЕХНІКУМУ 

3113 Механізація сільського господарства   190 чол. 

3118 Організація і технологія виробництва  

продуктів сільського господарства   190 чол. 

 

ЛАДИЖИНСЬКОМУ РАДГОСПУ-ТЕХНІКУМУ 

3113 Механізація сільського господарства   150 чол. 

3114 Електрифікація і автоматизація сільського  

господарства       75 чол. 

 

ЛОХВИЦЬКОМУ ТЕХНІКУМУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

1705 Експлуатація і ремонт обладнання харчової  

промисловості       50 чол. 

2509 Біохімічне виробництво     100 чол. 

 

РОВЕНЬКІВСЬКОМУ ГІРНИЧОМУ ТЕХНІКУМУ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і  

аналіз господарської діяльності    75 чол. 

0902 Підземна розробка вугільних родовищ   120 чол. 

2104 Експлуатація і ремонт електромеханічного 
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обладнання і автоматичних пристроїв  

вугільних шахт       60 чол. 

 

3.2. Визнати атестованими і надати право видачі державного 

документу про освіту І рівня акредитації 

 

БОРЩІВСЬКОМУ РАДГОСПУ-ТЕХНІКУМУ; 

ЛАДИЖИНСЬКОМУ РАДГОСПУ-ТЕХНІКУМУ; 

ЛОХВИЦЬКОМУ ТЕХНІКУМУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ; 

РОВЕНКІВСЬКОМУ ГІРНИЧОМУ ТЕХНІКУМУ; 

 

3.3. Перенести строк атестації Новомиргородського зоотехнічного 

технікуму на 1995 рік. 

Видати закладу тимчасову ліцензію на право здійснення діяльності за 

І рівнем акредитації на строк дії до 1 листопада 1994 р. зі спеціальності та 

ліцензованим обсягом прийому 

3107 Зоотехнія        50 чол. 

 

3.4. Відкласти ліцензування технікумів Державного комітету України 

з легкої і текстильної промисловості на листопад для доопрацювання 

документів: 

Донецький технікум легкої промисловості, 

Донецький текстильний технікум, 

Дніпропетровський політехнікум, 

Львівський технікум легкої промисловості, 

Миргородський керамічний технікум, 

Одеський вечірній технікум легкої промисловості, 

Рівненський текстильний технікум, 

Харківський механіко-технологічний технікум, 

Харківський текстильний технікум, 

Херсонський вечірній текстильний технікум, 

Чернігівський вечірній механіко-технологічний технікум, 

Чернівецький механіко-технологічний технікум. 

 

4. Відмовити у наданні ліцензії на право здійснення освітньої 

діяльності за статусом коледжу як такому, що не виконав прийняті 

зобов’язання щодо додержання умов ліцензування 

КОЛЕДЖУ МУРАВЙОВА-АПОСТОЛА. 

 

 

 

 

 

За Голову комісії 

заступник Міністра освіти України              В.П. Гондюл 

 


