
Р І Ш Е Н Н Я  
 

КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ УКРАЇНИ 

«26» січня 1994 р.                                              Протокол №  20/2-2 

 

Про затвердження                                                                       МАК 

рішень Міжгалузевої                                                             від 16.12.93 р. 

акредитаційної комісії                                                                   Протокол № 8/3 

 

Розглянувши та обговоривши матеріали засідань Міжгалузевої акредитаційної 

комісії від 21 жовтня та 16 грудня 1993 року і додаткової експертизи діяльності 

Харківського державного медичного інституту, Одеського інженерно-будівельного 

інституту, Донецького інституту підприємства та Одеського інституту управління, а 

також пропозиції Головного управління акредитації закладів освіти колегії  

у х в а л ю є :  

 

1. Погодитись з пропозицією Міжгалузевою акредитаційної комісії 

щодо зміни статусу та назви Харківського державного медичного інституту на 

Харківський державний медичний університет. 

 

2. Ліцензувати з урахуванням додаткової експертизи за ІV рівнем 

підготовки в Одеському інженерно-будівельному інституті спеціальність 

«Архітектура» із ліцензованим обсягом прийому, який визначено рішенням 

Міжгалузевої комісії від 21 жовтня 1993 року. 

 

3. Визнати Одеський інженерно-будівельний інститут вищим 

навчальним закладом акредитованим в повному обсязі за ІV рівнем. 

 

4. З урахуванням рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії від 16 

грудня 1993 року і результатів додаткової експертизи видати державну 

ліцензію на право здійснення освітньої діяльності за ІІІ рівнем акредитації та 

заявленим статусом з напрямків (спеціальностей) і ліцензованими обсягами 

прийому (чол.): 

 

4.1. Донецькому інституту підприємства 

Фінанси і кредит        - 55 

Організація виробництва       - 110 

 

4.2. Одеському інституту управління (починаючи з вересня 1993 року 

за навчальними планами та програмами, які пройшли узгодження в 

Міністерстві освіти України) 

Економіка та управління виробництвом    - 120 

Економіка та управління виробництвом  

(перепідготовка з наданням другої спеціальності)   - 60 

 

5. Головному управлінню акредитації закладів освіти (Невесенко В.І.): 
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5.1. У місячний термін підготувати проект постанови Кабінету 

Міністрів України про зміну статусу та назви Харківського державного 

медичного інституту. 

 

5.2. Внести до державного реєстру закладів освіти України Донецький 

інститут підприємництва та Одеський інститут управління за вище 

визначеним статусом, назвами, напрямками (спеціальностями), рівнем та 

ліцензованим обсягом підготовки, а також за ІV рівнем акредитації 

спеціальність «Архітектура» в Одеському інженерно-будівельному інституті. 

 

6. Контроль за виконанням ухвали колегії покласти на заступника 

Міністра – начальника Головного управління акредитації закладів освіти 

Невесенка В.І. 

 

 

 

Голова колегії 

Міністр освіти України       П.М.Таланчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р І Ш Е Н Н Я  
 

КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ УКРАЇНИ 

«22» грудня 1994 р.                                             Протокол №19/4-2 

 

Про затвердження                                                                         МАК 

рішень Міжгалузевої                                                               від 16.12.93 р. 

акредитаційної комісії                                                                     Протокол № 8 

  

Розглянувши та обговоривши матеріали засідання Міжгалузевої 

акредитаційної комісії від 16 грудня 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 

Київський інститут інженерів цивільної авіації і надати йому 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. Вважати Запорізький машинобудівний інститут і Мелітопольський 

інститут механізації сільського господарства атестованими вищими 

навчальними закладами. 

 

Ліцензувати зазначені заклади за ІV рівнем акредитації по окремих 

спеціальностях, згідно додатку 2. 
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4. Погодитись з пропозицією Міжгалузевої акредитаційної комісії 

щодо зміни статусу та назви таких закладів освіти: 

 

- Київський інститут інженерів   - Український університет 

цивільної авіації      цивільної авіації 

 

- Запорізький машинобудівний   - Запорізький технічний 

інститут       університет 

 

- Харківський державний    - Харківський державний 

педагогічний інститут     педагогічний університет 

ім. Г.С. Сковороди     ім. Г.С. Сковороди  

 

- Мелітопольський інститут    - Таврійська державна 

механізація сільського      агротехнічна академія 

господарства   

 

5. Прийняти пропозицію першого заступника Міністра освіти 

Республіки Крим Солодченка А.А. щодо надання державної ліцензії на право 

освітньої діяльності за І рівнем акредитації Феодосійському політехнічному 

технікуму. 

 

6. Підтримати рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії про 

перевірку умов ліцензування 6 медичних училищ Республіки Крим (згідно з 

додатком 3, п.4). 

 

7. Провести додаткову експертизу: 

стану кадрового та матеріально-технічного і науково-методичного 

забезпечення діяльності Одеського інституту управління з залученням 

фахівців вищих навчальних закладів з напрямків економічної підготовки; 

правових, організаційних та фінансових умов діяльності Учбового 

центру підготовки іноземних громадян при Транспортній академії України, з 

урахуванням поточної акредитації Київського автомобільно-дорожнього 

інституту. 

Питання щодо їх ліцензування розглянути на наступних засіданнях 

колегії після завершення додаткової експертизи. 

 

8. Вважати атестованою спеціальність 0408 «Сестринська справа» за І 

рівнем акредитації у Львівському медичному училищі Центру «Медик». 

 

9. Відмовити в наданні ліцензії філії підготовчого відділення для 

іноземних громадян на факультеті хімічного машинобудування Київського 

політехнічного інституту, яка є структурним підрозділом вищого 

навчального закладу, акредитованого в повному обсязі з наданням автономії. 

 

10. Головному управлінню акредитації закладів освіти  

(Невесенко В.І.): 
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10.1. У місячний термін підготувати проекти постанов Кабінету 

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

навчальних закладів. 

  

10.2. Внести до Державного реєстру закладів освіти України вищі 

навчальні заклади за статусом, назвами та ліцензованими обсягом 

підготовки, визначеними у рішенні Міжгалузевої акредитаційної комісії від 

16 грудня 1993 року. 

 

11. Контроль за виконанням ухвали колегії покласти на заступника 

Міністра-начальника Головного управління акредитації закладів освіти 

Невесенка В.І. 

 

 

 

За Голову колегії, перший 

заступник Міністра освіти України     А.Г. Погрібний 

 

 

 

 

 

 



Колегії Міністерства  

                                                                    освіти України 

 

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА 

 

Головне управління акредитації закладів освіти просить розглянути і 

затвердити рішення Міжгалузевої Акредитаційної комісії від 16 грудня 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 Київського інституту інженерів цивільної авіації з 

наданням йому автономії відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

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

закладів». 

Просимо підтримати рішення  Міжгалузевої Акредитаційної комісії 

щодо атестації Запорізького машинобудівного інституту, Мелітопольського 

інституту механізації сільського господарства та Одеського 

сільськогосподарського інституту. 

Головне управління акредитації закладів освіти просить також 

підтримати рішення Міжгалузевої Акредитаційної Комісії про зміну статусу 

та назви таких навчальних закладів: 

 

Київський інститут інженерів   Український університет 

цивільної авіації      цивільної авіації 

 

Харківський державний педагог-   Харківський державний педагог- 

гічний інститут ім. Г. Сковороди   гічний університет ім. Г. Сковороди 

 

Харківський державний медичний   Харківський державний медичний  

інститут       університет 

 

Запорізький машинобудівний   Запорізький технічний університет 

інститут 

 

Мелітопольський інститут меха-   Таврійська державна агротехнічна 

нівації сільського господарства   академія 

 

За дорученням Міжгалузевої Акредитаційної Комісії вносимо 

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. 2): 

Одеський морехідний коледж технічного флоту (на базі Одеського 

морехідного училища); 

Полтавський аграрний коледж управління і права (на базі Полтавського 

сільськогосподарського технікуму); 

І рівня акредитації згідно з додатком 3 (п. 3). 
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На засіданні секції Міжгалузевої Акредитаційної Комісії було 

вирішено: 

відкласти ліцензування Одеського інституту управління, Учбового 

центру підготовки іноземних громадян при Транспортній академії, і 

медичних училищ Криму і після додаткової експертизи винести питання 

щодо ліцензування цих навчальних закладів на розгляд наступного засідання 

Колегії Міністерства освіти; 

видати ліцензію на право освітньої діяльності за І рівнем акредитації 

Феодосійському політехнічному технікуму згідно з додатком 3 (п. 3.9), 

Навчально-науковому педагогічному комплексу управління освіти 

Кіровоградського міськвиконкому згідно з додатком 2; 

відмовити у виданні ліцензії на право освітньої діяльності Філії 

підготовчого відділення для іноземних громадян на Факультеті хімічного 

машинобудування Київського політехнічного інституту у зв’язку з тим, що 

таке право надано Київському політехнічному інституту, структурним 

підрозділом якого є вказана філія. 

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

проект ухвали Колегії додаються. 

 

 

 

 

 

 

Заступник Міністра освіти, 

Начальник Головного управління  

акредитації закладів освіти       В. І. Невесенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 

                                                                             до рішення колегії 

                                                                             Міносвіти України 

                                                                             від «22»грудня 1993р. 

                                                                             Протокол № 19/4-2 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

  

16 грудня 1993р.                                                                Протокол № 8/1 

 

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. Запорізькому машинобудівному інституту 

ІV рівень акредитації 

 

1004 Електропостачання по галузях      75 

1106 Ливарне виробництво чорних і кольорових металів   50 

1201 Технологія машинобудування       50 

1202 Металорізальні верстати і інструменти     50 

1203 Машини і технологія ливарного виробництва    50 

1204 Машини і технологія обробки металів тиском    50 

1205 Обладнання і технологія зварювального виробництва   75 

1206 Обладнання і технологія підвищення зносостійкості 

 і відновлення деталей машин і апаратів     25 

1208 Матеріалознавство в машинобудуванні     25 

1502 Автомобілебудування        50 

1504 Підйомно-транспортні, будівельні і дорожні машини   50 

1801 Електромеханіка         50 

1802 Електричні апарати        25 

2003 Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади    25 

2105 Електропривод і автоматизація промислових установок і 

технологічних комплексів       50 

2303 Конструювання і технологія радіоелектронних засобів  75 
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ІІІ рівень акредитації 

 

2201 Обчислювальні машини, комплекси, системи, мережі   25 

2204 Програмне забезпечення обчислювальної техніки і  

 автоматизованих систем       50 

2301 Радіотехніка         75 

2401 Організація перевезень і управління на транспорті   25 

0716 Організація виробництва       25 

  

1.2. Мелітопольському інституту механізації сільського господарства 

ІV рівень акредитації 

 

3113 Механізація сільського господарства     275 

3114 Електрифікація та автоматизація сільського господарства  125 

  

ІІІ рівень акредитації 

 

0706 Економіка і управління в галузях АПК     75 

  

1.3. Одеський сільськогосподарський інститут 

ІІІ рівень акредитації 

 

0608 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської 

 діяльності          75 

0706 Економіка і управління у галузях АПК     50 

3102 Агрономія          75 

3107 Зоотехнія          75 

3108 Ветеринарія          150 

3109 Землевпорядкування        75 

  

ІІІ рівень акредитації 

для спеціальностей, які атестовані умовно  

до 1996 року 

 

3103 Плодоовочівництво та виноградарство     50 

3113 Механізація сільського господарства     75 

 

2. Вважати вищі навчальні заклади атестованими: 

 

Запорізький машинобудівний інститут, 

Мелітопольський інститут механізації сільського господарства, 

Одеський сільськогосподарський інститут. 

 

3. Вважати Запорізький машинобудівний інститут і Мелітопольський 

інститут механізації сільського господарства як вищі навчальні заклади ІV 

рівня, Одеський сільськогосподарський інститут як вищій навчальний заклад 

ІІІ рівня. 
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4. Погодитись з пропозицією Запорізького машинобудівного 

інституту про зміну статусу і назви на Запорізький технічний університет. 

 

5. Погодитись з пропозицією Мелітопольського інституту механізації 

сільського господарства про зміну статусу і назви на Таврійську державну 

агротехнічну академію. 

 

6. Пропонувати колегії Міністерства освіти України затвердити дане 

рішення і внести Запорізький машинобудівний інститут, Мелітопольський 

інститут механізації сільського господарства та Одеський 

сільськогосподарський інститут до Державного реєстру закладів освіти 

України. 

 

 

 

За Голову 

Міжгалузевої акредитаційної комісії, 

заступник Міністра освіти України     В.І. Невесенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Додаток № 2 

                                                                             до рішення колегії 

                                                                             Міносвіти України 

                                                                             від «22»грудня 1993р. 

                                                                             Протокол № 19/1-2 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

  

16 грудня 1993 року                                                              Протокол № 8/2 

 

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. КИЇВСЬКОМУ ІНСТИТУТУ ІНЖЕНЕРІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ 

ІV рівень акредитації 

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

Економіка та керування на транспорті    75 

Технічна експлуатація літальних апаратів  

та двигунів         405 

Авіаційні прилади та вимірювально-обчислювальні  

комплекси         50 

Технічна експлуатація авіаційних електрифікованих та 

пілотажно-навігаційних комплексів     125 

Спеціалізовані ЕОМ, системи, комплекси та мережі  75 

Автоматизовані мережі по обробці інформації та  

керуванню         100 

Технічна експлуатація транспортного  

радіообладнання        125 

Радіоелектронні системи та комплекси    100 

Будівництво автомобільних шляхів та аеропортів  70 

Організація перевезень та керування на транспорті  50 

Експлуатація повітряного транспорту    50 

ІІІ рівень акредитації 

--------------------------- 
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Літакобудування та вертольотобудування    25 

Світлотехніка та джерел світла     25 

Програмне забезпечення обчислювальної техніки та  

автоматизованих мереж       25 

Всього:         1300 

 

По підготовчому відділенню інституту 

Всього:         325 

- в тому числі, для іноземних громадян    225 

 

1.2. ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ ТА  

ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ФІРМИ «КРОК» (м. Київ) 

ІІІ рівень акредитації 

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

Економіка і управління       30 

Фінанси і кредит        30 

Правознавство (ІІ рівень акредитації)    30 

Всього:         90 

Підготовчому відділенню для іноземних громадян  

при інституті        30 

Ліцею бізнесу при інституті      50 

 

1.3. ДОНЕЦЬКОМУ ІНСТИТУТУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

ІІІ рівень акредитації 

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

Фінанси і кредит        55 

Організація виробництва      110 

Всього:         165 

 

1.4. АЗОВСЬКОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ ІНСТИТУТУ УПРАВЛІННЯ  

(м. Бердянськ) 

ІІІ рівень акредитації 

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

Іноземні мови        25 

Економіка і управління в торгівлі та громадському  

харчуванні         75 

Всього:         100 

 

1.5. КРИМСЬКОМУ ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА  

ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 

ІІІ рівень акредитації 

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

Економіка та планування в галузях народного  

господарства        50 

Фінанси і кредит        50 

Всього:         100 
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1.6. КРИМСЬКОМУ ГУМАНІТАРНОМУ КОЛЕДЖУ (м. Євпаторія) 

ІІ рівень акредитації 

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

Культурно-освітня робота і самодіяльна творчість  30 

 

1.7. УКРАЇНСЬКОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПІДГОТОВЧОМУ  

КОЛЕДЖУ (м. Київ) 

 

Підготовче відділення для іноземних громадян   100 

 

1.8. ОДЕСЬКОМУ МУЗИЧНОМУ КООПЕРАТИВНОМУ УЧИЛИЩУ 

І рівень акредитації 

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

Фортепіано         12 

Струнні інструменти       12 

Народні інструменти       12 

Хорове диригування       12 

Театральне мистецтво       12 

Живопис         12 

Всього:         72 

 

1.9. КУРСАМ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ 

ДЕФЕКТОЛОГІВ ЦЕНТРУ СЛУХОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ «АВРОРА» 

(післядипломна освіта) 

 

Всього:         15 

 

1.10. ШКОЛІ ОХОРОННИКІВ ЮРИДИЧНОЇ ОХОРОННОЇ ФІРМИ 

«СПАРТАК» 

 

Всього:         60 

 

1.11. НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ 

КОМПЛЕКСУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КІРОВОГРАДСЬКОГО 

МІСЬКВИКОНКОМУ 

І рівень акредитації 

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

Програмування для ЕОМ та автоматизованих  

систем         50 

Фінанси і кредит        75 

Всього:         125 

 

2. Пропонувати Міносвіти України підготувати та видати наказ щодо 

проведення експерименту відносно створення Навчально-наукового 

педагогічного комплексу Управління освіти Кіровоградського 

міськвиконкому після відповідного узгодження його навчальних планів в 

управліннях Міністерства. 
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3. Провести додаткову акредитаційну експертизу Одеського інституту 

управління, Учбового центру підготовки іноземних громадян при 

Транспортній академії України і питання щодо їх ліцензування пропонувати 

колегії Міносвіти України розглянути на наступному засіданні колегії. 

 

4. Відмовити в ліцензуванні Філії підготовчого відділення для 

іноземних громадян Київського політехнічного інституту на факультеті 

хімічного машинобудування інституту у зв’язку з тим, що підготовче 

відділення інституту вже було акредитоване під час акредитації інституту і 

організація філій в ньому є компетенцією автономного закладу. 

 

5. Пропонувати колегії Міністерства освіти України затвердити дане 

рішення і внести вищезазначені навчальні заклади, які пройшли 

ліцензування, до Державного реєстру закладів освіти України. 

 

6. Вважати атестованим Київський інститут інженерів цивільної 

авіації. 

 

7. Вважати атестованою за І рівнем акредитації спеціальність 0408 

«Сестринська справа» у Медичному училищі центру «Медик» (м. Львів) з 

обсягом  75 чоловік. 

 

8. Рекомендувати колегії Міністерства освіти України вважати 

акредитованими у повному обсязі за ІV рівнем акредитації Київський 

інститут інженерів цивільної авіації і надати йому 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. 

 

9. Контроль за своєчасним виконанням забов’язань навчальних 

закладів щодо додержання умов, визначених у висновках експертизи, 

доручити Головному управлінню акредитації закладів освіти. 
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10. Погодитись з рішенням Ради вищих навчальних закладів та 

пропозиціями місцевих органів Державної адміністрації, галузевих 

міністерств і відомств, з урахуванням матеріалів експертизи щодо зміни їх 

статусу і назви: 

 

Київський інститут інженерів   Український державний 

цивільної авіації     університет цивільної авіації 

 

Харківський державний    Харківський державний 

педагогічний інститут    педагогічний університет 

ім. Г. Сковороди     ім. Г. Сковороди 

 

Харківський державний    Харківський державний 

медичний інститут     медичний університет 

 

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.І. Невесенко 

 

 

                                                                              

 

 



Додаток № 3 

                                                                             до рішення колегії 

                                                                             Міносвіти України 

                                                                             від «22»грудня 1993р. 

                                                                             Протокол № 19/1-2 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

  

від 16 грудня 1993 р.                                                              Протокол № 8/3 

м. Київ 

 

Про підсумки ліцензування та атестації  

навчальних закладів на право здійснення 

освітньої діяльності за I та II 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 закладів освіти 

 

1. За поданням Державної інспекції видати Державну ліцензію і 

визнати атестованими у повному обсязі та надати право видачі  державного 

документу про освіту І рівня акредитації 

 

БІЛГОРОД – ДНІСТРОВСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ УЧИЛИЩУ  

0401 Лікувальна справа      60 чол. 

0408 Сестринська  справа     90 чол. 

 

СТАРОБІЛЬСЬКОМУ РАДГОСПУ- ТЕХНІКУМУ 

3102 Агрономія       25 чол. 

3107 Зоотехнія       50 чол. 

3108 Ветеринарна медицина     125 чол. 

3113 Механізація сільського      

господарства       100 чол. 

3118 Організація і технологія виробництва     

продукції сільського господарства    25 чол. 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0108 Організація комерційної діяльності   50 чол. 

3201 Організація торгівлі і товарознавство 

продовольчих продукті     50 чол. 

3202 Організація торгівлі і товарознавства 

непродовольчих товарів     50 чол. 
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3205 Технологія приготування їжі та 

організація громадського харчування  60 чол. 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз 

господарської діяльності     100 чол. 

2701 Технологія збирання та переробки зерна  125 чол. 

 

КИЇВСЬКОМУ ПЕДАДОГІЧНОМУ УЧИЛИЩУ № 2 

0305 Музичне виховання      30 чол. 

0308 Дошкільне виховання     300 чол. 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ ТЕХНІКУМУ  

3201 Організація торгівлі та товарознавство 

продовольчих продуктів     90 чол. 

3205 Технологія приготування їжі та організація  

громадського харчування    50 чол. 

 

2. Видати державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності за II 

акредитації і заявленим статусом з напрямків (спеціальностей) і 

ліцензованими обсягами прийому: 

 

ОДЕСЬКОМУ МОРЕХІДНОМУ КОЛЕДЖУ ТЕХНІЧНОГО ФЛОТУ 

(на базі Одеського морехідного училища, з права підготовки 

іноземних громадян з усіх спеціальностей) 

1403 Експлуатація суднових енергетичних 

установок       90 чол. 

2409 Морське судноводіння     90 чол. 

2904 Гідротехнічне будівництво    90 чол. 

 

ПОЛТАВСЬКОМУ АГРАРНОМУ КОЛЕДЖУ УПРАВЛІННЯ І 

ПРАВА 

(на базі Полтавського сільськогосподарського технікуму )  

0110 Менеджмент       50 чол. 

0201 Правознавство      50 чол. 

3118 Організація і технологія продукції 

сільського господарства     50 чол. 

 

3. Видати державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності за I 

рівнем акредитації і заявленим статусом з напрямків (спеціальностей) і 

ліцензованими обсягами прийому 

 

3.1. За поданням Державного комітету України по геології і 

використанню надр: 

 

ПОЛТАВСЬКОМУ НАФТОВОМУ ГЕОЛО–РОЗВІДУВАЛЬНОМУ 

ТЕХНІКУМУ 
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0805 Геологія і розвідка нафтових  

і газових родовищ      25 чол. 

0906 Буріння нафтових і газових свердловин  100 чол. 

1710 Технічне обслуговування і ремонт 

обладнання нафтових і газових промислів  50 чол. 

 

3.2. За поданням Газового концерну України « Укргазпром»  

 

ОДЕСЬКОМУ ТЕХНІКУМУ ГАЗОВОЇ ТА НАФТОВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

0905 Експлуатація газонафтопроводів  

та газонафтосховищ     60 чол. 

1804 Монтаж і експлуатація електроустаткування  

підприємств і цивільних споруд   60 чол. 

2203 Експлуатація автоматизованих систем  60 чол. 

2306 Багатоканальний електрозв’язок   60 чол. 

2903 Будівництво та експлуатація будівель і  

споруд        60 чол. 

 

3.3. За поданням комісії з попередньої ліцензійної експертизи 

Міністерства охорони здоров’я України 

 

КИЇВСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ УЧИЛИЩУ № 4 

0406 Стоматологія ортопедична (з правом  

підготовки іноземних громадян)   90 чол. 

0408 Сестринська справа     330 чол. 

 

3.4 За поданням державного комітету з легкої і текстильної 

промисловості 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль 

і аналіз господарської діяльності   50 чол. 

1714 Технічне обслуговування та ремонт 

обладнання підприємств текстильної 

і легкої промисловості     50 чол. 

2810 Швейне виробництво     100 чол. 

2812 Виготовлення виробів із шкіри    120 чол. 

 

ДОНЕЦЬКОМУ ТЕХНІКУМУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

1714 Технічне обслуговування та ремонт  

обладнання підприємств текстильної і  

легкої промисловості     50 чол. 

1804 Монтаж і експлуатація електрообладнання  

підприємств і цивільних споруд   50 чол. 

2204 Програмне забезпечення обчислювальної 

техніки і автоматичних ліній    25 чол. 
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2804 Технологія тканин і трикотажу    50 чол. 

2810 Швейне виробництво     50 чол. 

2812 Виготовлення виробів із шкіри    50 чол. 

3204 Товарознавство, організація  

матеріально-технічного забезпечення та  

збуту        25 чол. 

 

ДОНЕЦЬКОМУ ТЕКСТИЛЬНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0108 Організація комерційної діяльності   40 чол. 

1714 Технічне обслуговування та ремонт 

обладнання підприємств текстильної 

та легкої промисловості     40 чол. 

2803 Прядильне виробництво     40 чол. 

2804 Технологія тканин і трикотажу    60 чол. 

 

ЛЬВІВСЬМУ ТЕХНІКУМУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

0108 Організація комерційної діяльності   25 чол. 

1714 Технічне обслуговування та ремонт  

обладнання підприємств текстильної 

і легкої промисловості     50 чол. 

2808 Моделювання та конструювання виробів 

народного споживання     50 чол. 

2810 Швейне виробництво     75 чол. 

2811 Технологія шкіри та хутра    40 чол. 

 

МИРГОРОДСЬКОМУ КЕРАМІЧНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0519 Декоративно- прикладне мистецтво   50 чол. 

1007 Експлуатація теплових мереж і  

теплотехнічне обладнання    75 чол. 

2508 Технологія силікатних і тугоплавких 

неметалевих матеріалів     120 чол. 

 

ОДЕСЬКОМУ ВЕЧІРНЬОМУ ТЕХНІКУМУ ЛЕГКОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

0101 Економіка та планування в галузях  

народного господарства     20 чол. 

2810 Швейне виробництво     40 чол. 

2812 Виготовлення виробів із шкіри    40 чол. 

 

РІВНЕНСЬКОМУ ТЕКСТИЛЬНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз 

господарської діяльності     50 чол. 

1714 Технічне обслуговування та ремонт 

обладнання підприємств текстильної і 

легкої промисловості     50 чол. 

2803 Прядильне виробництво     30 чол. 

2804 Технологія тканин і трикотажу    50 чол. 
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2807 Хімічна технологія обробного виробництва 50 чол. 

 

ХАРКІВСЬКОМУ МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ТЕХНІКУМУ 

1714 Технічне обслуговування та ремонт  

обладнання підприємств текстильної 

і легкої промисловості     50 чол. 

2804 Технологія тканин і трикотажу    50 чол. 

2810 Швейне виробництво     75 чол. 

 

ХАРКІВСЬКОМУ ТЕКСТИЛЬНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0101 Економіка та планування в галузях  

народного господарства     50 чол. 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз 

господарської діяльності     50 чол. 

2803 Прядильне виробництво     50 чол. 

2804 Технологія тканин і трикотажу    75 чол. 

2807 Хімічна технологія обробного виробництва 75 чол. 

 

ХЕРСОНСЬКОМУ ВЕЧІРНЬОМУ ТЕКСТИЛЬНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз 

господарської діяльності     40 чол. 

1804 Монтаж та експлуатація  

електрообладнання підприємств і цивільних  

споруд        40 чол. 

2803 Прядильне виробництво     40 чол. 

2804 Технологія тканин і трикотажу    40 чол. 

 

ЧЕРНІГІВСЬКОМУ ВЕЧІРНЬОМУ МЕХАНІКО- 

ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз 

господарської діяльності     40 чол. 

1714 Технічне обслуговування та ремонт 

обладнання підприємств текстильної  

і легкої промисловості     40 чол. 

2803 Прядильне виробництво     40 чол. 

2804 Технологія тканин і трикотажу    40 чол. 

2807 Хімічна технологія обробного виробництва  40 чол. 

 

ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ МЕХАНІКО- ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності     25 чол. 

1714 Технологічне обслуговування та ремонт 

обладнання підприємств текстильної  

і легкої промисловості     25 чол. 

2803 Прядильне виробництво     50 чол. 

2804 Технологія тканин і трикотажу    50чол. 

2810 Швейне виробництво     50чол. 
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3.5. За поданням Міністерства сільського господарства і 

продовольства 

 

ВІННИЦЬКОМУ ТЕХНІКУМУ М'ЯСО МОЛОЧНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і  

аналіз господарської діяльності   50 чол. 

0201 Правознавство      100чол. 

1705 Експлуатація і ремонт обладнання 

харчових виробництв     50 чол. 

2708 Технологія м’ясних і птахопродуктів   50 чол. 

2710 Технологія молока та молочних продуктів  50 чол. 

 

ЛЬВІВСЬКОМУ ТЕХНІКУМУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

0102 Бухгалтерський облік контроль і аналіз 

господарської діяльності     50 чол. 

1705 Експлуатація і ремонт обладнання  

харчових виробництв     50 чол. 

2509 Біохімічне виробництво     50 чол. 

2702 Хлібопекарське виробництво    100 чол. 

 

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОМУ ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і  

аналіз господарської діяльності   50 чол. 

2701 Технологія зберігання і переробки зерна  100 чол. 

 

СУМСЬКОМУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ТЕХНІКУМУ 

0102 Економіка і планування в галузях  

народного господарства     50 чол. 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності     50 чол. 

0201 Правознавство      25 чол. 

 

3.6. За поданням Міністерства соціального захисту України 

 

КАМЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОМУ ПЛАНОВО-ЕКОМОМІЧНОМУ 

ТЕХНІКУМУ-ІНТЕРНАТУ 

0101 Економіка і планування в галузях 

народного господарства      60 чол. 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз 

господарської діяльності      60 чол. 

 

ХАРЬКІВСЬКОМУ ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНОМУ ТЕХНІКУМУ-

ІНТЕРНАТУ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності      150 чол. 
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ЧЕРНІГІВСЬКОМУ ЮРИДИЧНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0202 Право та організація соціального  

забезпечення        150 чол. 

0104 Державний бюджет      90 чол. 

 

3.7. За поданням експертних комісій Головного управління 

акредитації закладів освіти України: 

 

АНТРАЦИТІВСЬКОМУ ТЕХНІКУМУ РАДІОЕЛЕКТРОННОГО 

ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 

1201 Обробка матеріалів на станках  

та автоматичних лініях      25 чол. 

2102 Технічне обслуговування станків з  

програмним управлінням і робототехнічних  

комплексів        75 чол. 

2301 Радіоприладобудування     75 чол. 

 

БРОДІВСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УЧИЛИЩУ 

0302 Викладання праці       60 чол. 

0307 Викладання у початкових класах    120 чол. 

 

БРЯНКІВСЬКОМУ ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0101 Економіка і планування в галузях 

народного господарства      75 чол. 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності     100 чол. 

2808 Моделювання і конструювання виборів 

народного вжитку       25 чол. 

2812 Виготовлення виробів із шкіри    50 чол. 

 

ГУСЯТИНСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІКУМУ 

1705 Експлуатація і ремонт устаткування  

харчових виробництв      60 чол. 

2707 Технологія консервування     60 чол. 

 

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОМУ ІНДУСТРІАЬНОМУ ТЕХНІКУМУ 

2203 Експлуатація автоматизованих систем   100 чол. 

2508 Технологія силікатних та тугоплавких  

неметалічних матеріалів та виробів  100 чол. 

 

ДУБИНЕЦЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УЧИЛИЩУ 

0307 Викладання в початкових класах    180 чол. 

0308 Дошкільне виховання      60 чол. 

 

ІЗМАІЛЬСЬКОМУ ТЕХНІКУМУ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

ВИРОБНИЦТВА 

0101 Економіка і планування в галузях 
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народного господарства ( вечірня 

форма навчання)       60 чол. 

1201 Обробка матеріалів на верстатах та 

автоматичних лініях      60 чол. 

2301 Радіоапаратобудування      60 чол. 

 

КИЇВСЬКОМУ ТЕХНІКУМУ ГРОМАЦЬКОГО ХАРЧУВАННЯ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз 

господарської діяльності     25 чол. 

1702 Монтаж, технічне обслуговування та  

ремонт холодильно-компресорних машин 

та устаткування       25 чол. 

1715 Технічне обслуговування і ремонт обладнання  

підприємств громадського харчування   25 чол. 

3205 Технологія приготування їжі та 

організація громадського харчування   200 чол. 

 

КІРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ТРАНСПОРТНИЙ ТЕХНІКУМ 

1504 Технічне обслуговування та  

ремонт автомобілів та двигунів    50 чол. 

2402 Організація перевезень і управління  

рухом на залізничному транспорті    50 чол. 

2914 Технічне обслуговування і ремонт 

залізничних колій       50 чол. 

 

КОРОСТИШЕВСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УЧИЛИЩУ 

0302 Викладання праці       25 чол. 

0307 Викладання в початкових класах    150 чол. 

 

КРАМАТОРСЬКОМУ МАШИНОБУДІВНОМУ КОЛЕДЖУ 

(за І рівнем акредитації) 

0101 Економіка і планування в галузях 

народного господарства      30 чол. 

1106 Ливарне виробництво чорних та 

кольорових металів      50 чол. 

1804 Монтаж та експлуатація електрообладнання 

підприємств і цивільних споруд    50 чол. 

2102 Технічне обслуговування верстатів з 

програмним управлінням та 

робототехнічних комплексів     50 чол. 

 

КРАСНОДАРСЬКОМУ ВЕЧІРНЬОМУ ГІРНИЧОМУ ТЕХНІКУМУ 

0101 Економіка та планування в галузях  

народного господарства      50 чол. 

0902 Технологія відкритої та підземної  

розробки родовищ корисних копалин   50 чол. 

2104 Експлуатація та ремонт гірничого  
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електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв      50 чол.  

 

КРАСНОЛУЦЬКОМУ ГІРНИЧОМУ ТЕХНІКУМУ 

0102 Бухгалтерський облік,контроль і аналіз,  

господарської діяльності     50 чол. 

0902 Підземна розробка вугільних родовищ   200 чол. 

0903 Збагачування корисних копалин    50 чол. 

2104 Експлуатація і ремонт гірничого електро- 

механічного обладнання та автоматичних 

пристроїв        150 чол. 

 

КРАСНОЛУЦЬКОМУ ПРИЛАДОБУДІВНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0101 Економіка та планування в галузях 

народного господарства ( вечірня 

форма навчання)       60 чол. 

2201 Виробництво електронно- обчислювальної 

техніки        30 чол. 

2301 Радіоприладобудування      60 чол. 

        

ЛИСИЧАНСЬКОМУ ГІРНИЧОМУ ТЕХНІКУМУ 

0101 Економіка та планування в галузях 

народного господарства ( вечірня 

форма навчання)       30 чол. 

0601 Охорона навколишнього середовища і 

раціональне використання природних 

ресурсів        50 чол. 

0801 Геологія, розшуки та розвідування 

родовищ корисних копалин     50 чол. 

0806 Технологія і техніка розвідки родовищ  

корисних копалин       50 чол. 

0901 Маркшейдерська справа      50 чол. 

0902 Технологія підземної розробки родовищ 

корисних копалин       50 чол. 

2104 Експлуатація та ремонт гірничого 

електромеханічного обладнання  

автоматичних пристроїв      50 чол. 

 

ЛИСИЧАНСЬКОМУ НАФТОХІМІЧНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0101 Економіка і планування в галузях 

народного господарства      50 чол.    

1712 Технічне обслуговування обладнання 

підприємств хімічної і газонафто-переробної 

промисловості       50 чол. 

2505 Переробка нафти та газу      50 чол. 

          

ЛИСИЧАНСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УЧИЛИЩУ 
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0302- Викладання праці       25 чол. 

0307 Викладання в початкових класах    150 чол. 

0308 Дошкільне виховання                                              75 чол. 

            

ЛУГАНСЬКОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль 

і аналіз господарської діяльності    50 чол. 

0108 Організація комерційної діяльності    50 чол. 

3201 Організація торгівлі та товарознавство                 

продовольчих продуктів      50 чол. 

3202 Організація торгівлі та товарознавство 

непродовольчих товарів      25 чол. 

 

ЛУГАНСЬКОМУ ПРОМИСЛОВО-ЕКОНОМІЧНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль 

і аналіз господарської діяльності    100 чол. 

0902 Технологія відкритої і підземної  

розробки родовищ корисних 

копалин        100 чол. 

2104 Експлуатація і ремонт гірничого  

електро-механічного обладнання та 

автоматичних пристроїв      100 чол. 

2204 Програмування для електронно- 

обчислювальних машин та автоматизованих 

систем         100 чол. 

            

ЛУГАНСЬКОМУ ТЕХНІКУМУ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ           

0102 Бухгалтерський облік, контроль 

і аналіз господарської діяльності    30 чол. 

0108 Організація комерційної діяльності    60 чол.          

3205 Технологія приготування їжі     125 чол. 

           

ЛЬВІВСЬКОМУ ТЕХНІКУМУ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕРЕВИНИ 

0101 Економіка і планування в галузях 

народного господарства      25 чол. 

2602 Технологія деревообробки     100 чол. 

             

МАРІУПОЛЬСЬКОМУ КОМЕРЦІЙОМУ ТЕХНІКУМУ 

0108 Організація комерційної діяльності    150 чол. 

3201 Організація торгівлі та товарознавство 

продовольчих продуктів      50 чол. 

3202 Організація торгівлі та товарознавство 

непродовольчих товарів                                    50 чол. 

3205 Технологія приготування їжі та організація 

громадського харчування     150 чол. 
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НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОМУ МАШИНОБУДІВНОМУ 

ТЕХНІКУМУ 

1201 Обробка матеріалів на верстатах  

і автоматичних лініях      50 чол. 

1707 Технічне обслуговування і ремонт 

промислового і сільськогосподарського 

обладнання        75 чол. 

1804 Експлуатація, ремонт і налагодження  

електрообладнання промислових 

підприємств і цивільних будівель    100 чол. 

              

ОДЕСЬКОМУ МОРЕХІДНОМУ УЧИЛИЩУ РИБНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

1403 Експлуатація суднових енергетичних 

установок        25 чол. 

1702 Монтаж, технічне  обслуговування та 

ремонт холодильно-компресорних машин 

та установок        50 чол. 

2107 Експлуатація електрообладнання та 

автоматики суден       50 чол. 

2409 Морське судноводіння      50 чол. 

                

ОДЕСЬКОМУ АВТОМЕХАНІЧНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0101 Економіка і планування в галузях  

народного господарства      50 чол. 

1203 Інструментальне виробництво     50 чол. 

1502 Автомобілебудування      50 чол. 

 

ОДЕСЬКОМУ ВЕРСТАТОБУДІВНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0101 Економіка і планування в галузях 

народного господарства (з правом підготовки 

іноземних громадян)      50 чол. 

1202 Виробництво верстатів з програмним 

управлінням і роботів      75 чол. 

2102 Технічне обслуговування верстатів 

з програмним управлінням і робототехнічних 

комплексів (з правом підготовки іноземних  

громадян)        125 чол. 

                

ПЕРЕВАЛЬСЬКОМУ ВЕЧІРНЬОМУ ГІРНИЧОМУ ТЕХНІКУМУ 

0102 Бухгалтерський облік,контроль 

і аналіз господарської діяльності 

(заочна форма навчання)     40 чол. 

0902 Технологія відкритої і підземної  

розробки родовищ корисних копалин  

(вечірня, заочна форма навчання)    60 чол. 

2104 Експлуатація і ремонт гірничого  
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електро-механічного обладнання  

та автоматичних пристроїв (вечірня, 

заочна форма навчання)      60 чол. 

                 

РЖИЩІВСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УЧИЛИЩУ 

0302 Викладання праці       30 чол. 

0307 Викладання в початкових класах    205 чол. 

              

РІВНИНСЬКОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз 

господарської діяльності     90 чол. 

0108 Організація комерційної діяльності    60 чол. 

3201 Організація торгівлі та товарознавство 

продовольчих продуктів      60 чол. 

3202 Організація торгівлі та товарознавство 

непродовольчих товарів      30 чол. 

3205 Технологія приготування їжі     60 чол. 

                 

РУБЕЖАНСЬКОМУ ІНДУСТРІАЬНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ  

ТЕХНІКУМУ 

1205 Технологія зварювального  

виробництва        90 чол. 

2104 Експлуатація і  ремонт гірничого 

електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв (заочна форма 

навчання)        120 чол. 

2903 Будівництво та експлуатація  

будівель і споруд       120 чол. 

 

РУБЕЖАНСЬКОМУ ХІМІКО-МЕХАНІЧНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0101 Економіка та планування в галузях  

народного господарства      50 чол. 

1712 Технічне обслуговуванна і ремонт 

устаткування підприємств 

хімічної і нофтогазової промисловості   75 чол. 

1804 Монтаж і експлуатація електро- 

устаткування підприємств і 

цивільних споруд       50 чол. 

2501 Хімічна технологія органічних 

речовин        50 чол. 

2506 Виготовлення виробів і покриття 

із полімерних матеріалів      50 чол. 

               

СЕВЕРОДОНЕЦЬКОМУ ХІМІКО-МЕХАНІЧНОМУ ТЕХНІКУМУ 

1712 Технічне обслуговування  і ремонт 

устаткування хімічної і нафтогазопереробної 

промисловості       100 чол. 
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1804 Монтаж і експлуатація електрообладнання  

підприємств і цивільних споруд    50 чол. 

2201 Виробництво електронно-обчислювальної 

техніки        50 чол. 

2203 Експлуатація автоматизованих систем   50 чол. 

2501 Хімічна технологія органічних речовин   100чол. 

2502 Хімічна технологія неорганічних 

і високомолекулярних сполук     100чол. 

                 

СНІЖНЯНСЬКОМУ ГІРНИЧОМУ ТЕХНІКУМУ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз 

господарської діяльності     75 чол. 

0902 Технологія відкритої і підземної 

розробки родовищ корисних 

копалин        50 чол. 

1201 Обробка матеріалів на станках 

та автоматичних лініях      75 чол. 

2104 Експлуатація і ремонт  

гірничого електроустаткування  

та автоматичних пристроїв     75 чол. 

 

СТАХАНІВСЬКОМУ ГІРНИЧОМУ ТЕХНІКУМУ 

0601 Охорона навколишнього середовища 

і використання природних ресурсів    25 чол. 

0902 Технологія відкритої та підземної 

розробки родовищ корисних копалин   180 чол. 

1505 Технічне обслуговування та ремонт 

автомобілів та двигунів      45 чол. 

2104 Експлуатація та ремонт гірничого  

електроустаткування та автоматичних  

пристроїв                                                          115 чол. 

                

ФЕОДОСІЙСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ ТЕХНІКОМУ 

0102 Бухгалтерській облік, контроль і 

аналіз господарської діяльності    50 чол. 

1201 Обробка матеріалів на станках та 

автоматичних лініях      50 чол. 

1711 Технічне обслуговування та ремонт 

устаткування металургійних підприємств   50 чол. 

1804 Монтаж та експлуатація електроустаткування  

підприємств і цивільних споруд    50 чол. 

3205 Технологія приготування їжі та  

організація громадського харчування   50 чол. 

                  

 ХАРКІВСЬКОМУ ВЕРСТАТОІНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ 

 ТЕХНІКУМУ 

1202 Виробництво верстатів з програмним 
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управлінням і роботів      75 чол. 

1903 Виробництво гідравлічних і пневматичних 

засобів автоматизації      25 чол. 

2102 Технічне обслуговування верстатів 

з програмним управлінням і робототехнічних 

комплексів        25 чол. 

                  

ХАРКІВСЬКОМУ МАШИНОБУДІВНОМУ ТЕХНІКУМУ 

1106 Ливарне виробництво чорних та 

кольорових металів      50 чол. 

1107 Металознавство та термічна  

обробка металів       25 чол.. 

1108 Обробка металів тиском      75 чол. 

1201 Обробка матеріалів на верстатах 

і автоматичних лініях      75 чол. 

1503 Транспортне та сільськогосподарське  

машинобудування       50 чол. 

                   

3.8. Рекомендувати Колегії Міністерства освіти України змінити назву  

СІМФЕРОПОЛЬСЬКОГО ВЕЧІРНЬОГО ТЕХНІКУМУ 

 РАДІОЕЛЕКТРОНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ  

на СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ ТЕХНІКУМ РАДІОЕЛЕКТРОНОГО 

 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ і видати державну ліцензію на здійснення 

 освітньої діяльності зі спеціальності 

 

2311 Технічне обслуговування і ремонт 

побутової радіоелектронної техніки    50 чол. 

                     

3.9. Видати державну ліцензію на проведення освітньої діяльності з 

окремих спеціальностей 

 

БЕРДИЧІВСЬКОМУ МАШИНОБУДІВНОМУ КОЛЕДЖУ 

( за І рівнем акредитації) 

0101 Економіка і планування в галузях  

народного господарства (заочна  

форма навчання)       60 чол. 

3204 Товарознавство, організація матеріального  

забезпечення і збуту      60 чол. 

                  

БЕРДЯНСЬКОМУ МАШИНОБУДІВНОМУ КОЛЕДЖУ 

(за І рівнем акредитації) 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз 

господарської діяльності (заочна форма  

навчання)        40 чол. 

 

БЕРЕЗНІВСЬКОМУ ЛІСОВОМУ КОЛЕДЖУ 

 (за І рівнем акредитації) 
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0108 Організація комерційної діяльності    50 чол. 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ РАДІОПРИЛАДОБУДІВНОМУ 

КОЛЕДЖУ 

(за І рівнем акредитації) 

1201 Обробка матеріалів на верстатах та 

автоматичних лініях      75 чол. 

1904 Виробництво засобів автоматичного 

електрозв’язку       50 чол. 

2307 Радіозв’язок, радіомовлення і 

телебачення        25 чол. 

 

ЗАПОРІЗЬКОМУ АВІАЦІЙНОМУ КОЛЕДЖУ 

(за І рівнем акредитації) 

1106 Ливарне виробництво чорних та 

кольорових металів      50 чол. 

 

ЗАПОРІЗЬКОМУ ТОРГОВОМУ КОЛЕДЖУ 

(за І рівнем акредитації) 

0108 Організація комерційної діяльності    50 чол. 

3205 Технологія приготування їжі та 

організація громадського харчування   50 чол. 

 

ЗАЛІШИЦЬКОМУ РАДГОСПУ- ТЕХНІКУМУ 

0101 Економіка і планування в галузях 

народного господарства      50 чол. 

 

КАМЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОМУ РАДГОСПУ-ТЕХНІКУМУ 

0201 Правознавство       50 чол. 

 

КИЇВСЬКОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз 

господарської діяльності     60 чол. 

 

КИЇВСЬКОМУ ТЕХНІКУМУ РАДІОЕЛЕКТРОННОГО  

ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 

0101 Економіка і планування в галузях народного  

господарства       50 чол. 

                 

КІЦМАНСЬКОМУ РАДГОСПУ-ТЕХНІКУМУ 

0201 Правознавство       50 чол. 

 

ЛУПЕНСЬКОМУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ТЕХНІКУМУ 

0101 Економіка і планування в галузях народного 

господарства       50 чол. 

 

ПЕРВОМАЙСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ КОЛЕДЖУ 



16 

(за І рівнем акредитації) 

0201 Правознавство       75 чол. 

0108 Організація комерційної діяльності    50 чол. 

 

РІВНЕНСЬКОМУ РАДГОСПУ-ТЕХНІКУМУ 

0201 Правознавство       50 чол. 

 

СОСНИЦЬКОМУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ТЕХНІКУМУ 

0101 Економіка і планування в галузях 

народного господарства      25 чол. 

              

 ХАРКІВСЬКОМУ ТЕХНІКУМУ ТОРГІВЛІ ТА ГРОМАДСЬКОГО 

 ХАРЧУВАННЯ 

0104 Фінанси        50 чол. 

 

ЧИГИРИНСЬКОМУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ТЕХНІКУМУ 

0201 Правознавство       50 чол. 

 

4. Відкласти ліцензування для проведення додаткової експертизи 

 

ЄВПАТОРІЙСЬКОГО МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА, 

КЕРЧЕНСЬКОГО МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА, 

СЕВАСТОПОЛЬСЬКОГО МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА, 

СІМФЕРОПОЛЬСЬКОГО МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА №1, 

СІМФЕРОПОЛЬСЬКОГО МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА №2, 

ЯЛТИНСЬКОГО МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА. 

  

5. Рекомендувати Головному управлінню акредитації закладів освіти 

України здійснювати щомісячну вибіркову перевірку виконання умов 

ліцензування навчальних закладів І та ІІ рівня акредитації Міністерств та 

відомств, котрим вони підпорядковані. 

 

 

 

За Голову комісії 

заступник Міністра освіти України,  

начальник Головного управління  

акредитації закладів освіти                                                    В.І.Невесенко 

 
 


