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КОЛЕГІЇ МІШСТЕРСТВА ОСВІТИ УКРАЇНИ

,26 „ квітня____ 19 93 р .. Протокол №.ІІ/І

Про затвердження рішення 
Жжгалу з обо і акредитаційної 
ком ісії

Розглянувши та обговоривши матеріали засідань Міжгалузевої 
акредитаційної комісії від 04 березня та 20 квітня 1993 року, 
колегія у х в а л ю е :

1. Затвердити рішення Міжгалузевої акредитаційної ком ісії 
щодо ліцензування вищих навчальних закладів /додаток 2 / .

2. Погодитись з пропозицією Міжгалузевої акредитаційної
ком ісії про зміну статусу та назви 
закладів:

г

Кіровоградське вище льотне 
училище цивільної авіації

Маріупольський гуманітарний 
коледж Донецького державного 
університету

слідуючих вищих навчальних

Льотна академія України

Маріупольський гуманітар
ний інститут Донецького 
державного університету

Доручити начальнику Кіровоградського вищого льотного училища 
цивільної авіації Рубцю М.І. та директору Маріупольського гумані
тарного коледжу Донецького державного університету Балабанову К.В. 
разом з управліннями освіти Кіровоградської та Донецької обласної 
адміністрації, управлінню вищих навчальних закладів /Стєпко М.Ф./ 
до 01 липня 1993 року розробити комплекс заходів по зміцненню 
матеріально-технічної бази і забезпеченню зазначених вищих 
навчальних закладів науково-педагогічними кадрами вищої кваліфіка
ц і ї .

3. Підтримати рішення Міжгалузевої акредитаційної ком ісії 
про створення на базі Переяслав-Хмельницького філіалу Київського 
державного педагогічного інституту самостійного вищого навчального 
закладу і встановити йому статус та назву: Їїереяслав-Хмельницький 
державний педагогічний інститут.

П /к  <Молодь». 3 . 2—  3057 —  250.
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Головному управлінню акредитації та атестації навчальних 
закладів /Невесенко В . І . /  спільно з управлінням вищих навчальних 
закладів /Степко М .І ./  до 15 травня 1993 року підготувати проект 
наказу,в якому передбачити порядок перетворення зазначеного 
філіалу в самостійний вищий навчальний заклад, а також підготува
ти пропозиції щодо створення оргкомітету на чолі з ректором- 
організатором.

4. Головному управлінню акредитації та атестації навчальних 
закладів /Невесенко В .І . / :

4 .1 . В двотижневий термін підготувати проект відповідної 
постанови Кабінету Міністрів України.

4 .2 . Внести до Державного реєстру закладів освіти України 
вищі навчальні заклади за статусом, назвою та ліцензованим 
обсягом підготовки, визначеними рішеннями Міжгалузевої акредита
ційної ком ісії.

5. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на 
начальника Головного управління акредитації та атестації 
навчальних закладів Невесенка В .і .

Голова Колегії

/

П.М.Таланчук
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перший вас тузник

- заступник' м ін іст р а  

Заступник м ін іст р а  

заступник М ін істра  

Заступник М ін істра  

Заступник М ін істра  

Керуючий справами

Начальник гол овн ого  управління 
ак реди тац ії та а т е с т а ц ії  
навчальних закл ад ів

начальник управління шкіл

начальник управління п роф есій 
них навчальних закл ад ів

Начальник управління вищих 
навчальних закл ад ів

Начальник - управління п оза - навчальної виховної роботи

начальник управління науково 
дослідницьких виробництв

Начальник ф ін ан сово- економ іч 
н ого  управління
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Додаток /у

16НИЙ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ АРХІВНА КОПІЯ

МІЖГАЛУЗЕВА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ
on Р І Ш Е Н Н Я

m 20 КВІТНЯ 1993 РОКУ Пр о т о к о л  n  3/2

різ
Пр о  підсумки ліцензування 
вищих навчальних закладів

3
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 

:992 р о к у  К 303 "Про акредитацію витих навчальних закладів", наказу 
Ііністерства освіти України від 20 жовтня 1992 року N 157, на підставі
к.новків ліцензійної експертизи та за поданням Головного управління 

тько ікредитації закладів освіти :
1. Видати державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності з зі іапрямків /спеціальностей/, рівнів акредитації і ліцензованих обсягів 

ерийому (чоловік):
і. і. Кировоградеькому вишому льотному училищу цивільної авіації 

IV Рівень акредитації
Експлуатація повітряного транспорту:
Льотна експлуатація повітряного транспорту 
Повітряна навігація 
Управління повітряним рухом

Всього : 250
і. £. Маріупольському гуманітарному коледжу Донецького державного 

університету
Ш Рівень акредитації

Історія - новогрецька мова 25
Російська мова і література - новогрецька мова 25
Українська мова і література - новогрецька мова 25
Англійська мова і література - новогрецька мова 20
Німецька мова і література - новогрецька мова іо
Всього: 105

1,3. Міжнародному науково-технічному університету /м. Київ/
Ш Рівень акредитації

Інформаційні технології та інженерія знань 75
/Computer Science and Knowledge Engineering/
Управління бізнесом 75
/Business Administration/
Електроніка 50
/EleKtriKal and EleKtroniK Engineering/
Механіка 50
/Mechanical Engineering/
Всього: 250
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2. Пропонувати колегії Міністерства освіти України затвердити дане 

Рішення і внести вищезазначені навчальні заклади, які пройшли ліцензу
вання, до Державного реєстру закладів освіти України.

3. Контроль за своєчасним виконанням забов'язань навчальних ззклз- 
еіз щодо додержання умов, визначених у висновках експертизи, дору
чити Головному управлінню акредитації закладів освіти.

4. Погодитись з рішенням Рад витих навчальних закладів та пропози
ціями місцевих органів Державної адміністрації, галузевих міністерств
і відомств, з урахуванням матеріал! 
сих навчальних закладів:

Кировоградське вище льотне 
училище цивільної авіації

- Маріупольський гуманітарний 
коледж Донецького державного 
уні верситету

експертизи, щодо зміни назви ви-
- Державну льотну академію 

України
~ Мар і упольс ький гуман і тарний 

інститут Донецького державного 
університету

Просити колегію Міністерства освіти України подати до Кабінету 
Міністрів України відповідні документи щодо зміни назви зазначених ви- 
сих навчальних закладів.
£а головуМіжгалузевої акредитаційної комісії 
Начальник Головного управління 
акредитації закладів освіти В. і. Невесенко


