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Р І Ш Е Н Н Я  

ДЕРЖАВНОЇ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

від 29 лютого 2008 р. 

Протокол № 69 
 

 

1.   Про результати роботи Державної акредитаційної комісії за 2007 рік. 

 

1.1. Інформацію заступника Голови ДАК Шинкарука В.Д. "Про результати роботи 

Державної акредитаційної комісії за 2007 рік" взяти до відома. 

 

1.2. Головам експертних рад при Державній акредитаційній комісії, головам Регіональних 

громадських експертних комісій ДАК спільно з управлінням ліцензування, акредитації та 

нострифікації МОН України: 
 

1.2.1.Організувати і проводити навчальні семінари (раз в квартал) та тематичні наукові сесії 

( 1-2 рази на рік ) з питань нормативно-правової бази  з ліцензування та акредитації. 

1.2.2. Забезпечити вимогливість, об’єктивність, принциповість, умотивованість необхідності 

при започаткуванні та ліцензуванні нових спеціальностей, зокрема, на відповідність профілю 

підготовки за погодженням з радами ректорів вищих навчальних закладів. 

1.2.3.Переглянути ліцензовані обсяги щодо відповідності можливостям навчального 

закладу, при розгляді ліцензійних та акредитаційних справ ліцензовані обсяги привести у 

відповідність до фактичної спроможності навчального закладу здійснювати освітню діяльність. 

1.2.4. При формуванні складу експертних комісій з ліцензування та акредитації 

безпосередньо у навчальних закладах обов'язково залучати до участі членів експертних рад . 

   

1.3. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації (Михайліченко М.В.), 

Державній інспекції навчальних закладів (Бурлаков О.М.), департаменту вищої освіти 

(Болюбаш Я.Я.): 

1.3.1. З 05.04.2008 року по 01.06.2009 року провести перевірку всіх відокремлених 

структурних підрозділів вищих навчальних закладів, рекомендованих керівниками цих 

навчальних закладів для продовження функціонування. Державній інспекції навчальних 

закладів забезпечити контроль і вимогливість при проведенні перевірок дотримання 

Ліцензійних умов надання освітніх послуг. 

1.3.2. При проведенні перевірок відокремлених структурних підрозділів обов’язково 

залучати представників регіональних органів управління освітою, студентських та громадських 

організацій. Результати перевірок обговорювати на засіданнях регіональних громадських 

експертних комісій ДАК, висвітлювати у засобах масової інформації  

1.3.3. Спільно із Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, органами 

управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських адміністрацій щорічно 

здійснювати моніторинг мережі відокремлених структурних підрозділів. Про результати 

щорічно інформувати членів ДАК. 
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1.4. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації (Михайліченко М.В.) 

активізувати роботу у напрямах: 

 - розробки та затвердження змін до Положення про акредитацію вищих навчальних 

закладів та спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах (до 

01.06. 2008 р.); 

 - затвердження Положення про відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних 

закладів (до 01.06. 2008 р.); 

 - удосконалення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (до 

01.06. 2008 р.); 

1.4.1. Створити робочу групу з підготовки пропозицій щодо внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 15.11.2007 р. № 1008 та розробки методики визначення 

можливості навчальних закладів здійснення діяльності з надання освітніх послуг у сферах 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти(до 10.03. 2008 р.). 

 

1.5. Керівникам вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та 

підпорядкування: 

1.5.1. Припинити освітню діяльність у відокремлених структурних підрозділах, що створені 

із порушенням вимог законодавства та діють без відповідної ліцензії. 

1.5.2. Провести перевірку усіх відокремлених структурних підрозділів, що надають освітні 

послуги на підставі відповідних ліцензій і надати до 01.07.2008 р. міністерству акти їх 

перевірок та пропозиції щодо ліквідації тих відокремлених структурних підрозділів, освітня 

діяльність яких не відповідає нормам чинного законодавства. 

 

 

2.   За результатами перевірки діяльності вищих навчальних закладів та їх структурних 

підрозділів: 
 

2.1. Анулювати ліцензію Івано-Франківського коледжу фізичного виховання серії АВ № 

048028 на підготовку бакалаврів за напрямом 6.010200 "Фізичне виховання і спорт" за 

порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, які не можуть бути 

усунені протягом трьох місяців.   

2.1.1. Директору Івано-Франківського коледжу фізичного виховання  (Турковський Я. О.) 

спільно з департаментом вищої освіти Міністерства освіти і науки України (Болюбаш Я.Я) 

вирішити питання про продовження навчання студентів, які навчаються за даним напрямом. 

2.1.2. Надати дозвіл вищим навчальним закладам регіону, що мають ліцензію на підготовку 

бакалаврів відповідного напряму, прийняти для продовження навчання студентів Івано-

Франківського коледжу фізичного виховання. 

2.1.3. Директору Івано-Франківського коледжу фізичного виховання до 01.06.2008р. 

поінформувати Міністерство освіти і науки України про виконання цього рішення. 

 

2.2. Анулювати ліцензію серії АВ №328973 Приватного вищого навчального закладу 

“Нікопольський економічний університет” з підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

“спеціаліст” зі спеціальностей 7.050106 «Облік і аудит», 7.050108 «Маркетинг» та 7.050201 

«Менеджмент організацій» за порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері 

вищої освіти, які не можуть бути усунені протягом трьох місяців. 

2.2.1. Ректору Приватного вищого навчального закладу «Нікопольський економічний 

університет» (Радкевич О.Д.) спільно з департаментом вищої освіти МОН України (Болюбаш 

Я.Я.) та управлінням освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

(Сиченко В.В.) вжити заходів щодо продовження навчання студентів Приватного вищого 
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навчального закладу «Нікопольський економічний університет» зі спеціальностей 7.050106 

«Облік і аудит», 7.050108 «Маркетинг» та 7.050201 «Менеджмент організацій». 

2.2.2. Усунути у трьохмісячний термін виявлені порушення Ліцензійних умов надання 

освітніх послуг у сфері вищої освіти з напрямів підготовки бакалаврів: 6.030507 «Маркетинг», 

6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент». 

2.2.3. Поінформувати Міністерство освіти і науки України до  01.06.2008р про виконання 

цього рішення. 

2.2.4. Надати дозвіл вищим навчальним закладам регіону, що мають ліцензію на відповідну 

спеціальність, прийняти для продовження навчання студентів Приватного вищого навчального 

закладу «Нікопольський економічний університет». 

 

2.3. Анулювати ліцензію серії АВ №301611 Державної академії статистики, обліку та аудиту 

Держкомстату України для Дніпропетровської філії зі спеціальності 5.050111 “Бухгалтерський 

облік” для Чернівецької філії з напряму 0501 “Економіка і підприємництво” (спеціальність 

6.050100 “Облік і аудит”) за порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері 

вищої освіти, які не можуть бути усунені протягом  3-х місяців. 

2.3.1. На підставі п.19 Порядку про акредитацію вищих навчальних закладів і 

спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001р. №978, анулювати сертифікат про 

акредитацію Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України (для 

Чернівецької філії) серії НД-І №112106 зі спеціальності 5.050111 “Бухгалтерський облік” у 

зв’язку із порушенням вимог ДАК щодо акредитації. 

2.3.2. Ректору Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України 

(Пилипенко І.І.) спільно з департаментом вищої освіти МОН України (Болюбаш Я.Я.), 

Головним управлінням освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

(Сиченко В.В.) та Управлінням освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації 

(Кучерявий В.С.) вжити заходів щодо продовження навчання студентів Дніпропетровської філії 

Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України зі спеціальності 

5.050111 “Бухгалтерський облік” та Чернівецької філії Державної академії статистики, обліку та 

аудиту Держкомстату України з напряму 0501 “Економіка і підприємництво” (спеціальність 

6.050100 “Облік і аудит”). 

2.3.3. Поінформувати Міністерство освіти і науки України до 01.06.2008р про виконання 

цього рішення. 

 

2.4. Анулювати ліцензію серії АВ № 159040 Приватного вищого навчального закладу 

„Полтавський інститут економіки і менеджменту „Світоч” з напряму  0501 „Економіка і 

підприємництво” зі спеціальності 6.050100 „Облік і аудит” за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

бакалавра за порушення ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та 

повторне протягом року порушення ліцензійних умов та вимог нормативно-правових актів. 

2.4.1. Ректору Приватного вищого навчального закладу „Полтавський інститут економіки і 

менеджменту „Світоч” (Гетало В.П.): 

2.4.2. Усунути у трьохмісячний термін виявлені порушення Ліцензійних умов надання 

освітніх послуг з підготовки бакалаврів за напрямами 0501 „Економіка і підприємництво”,  

0502 „Менеджмент” та молодших спеціалістів за спеціальностями 5.050104 „Фінанси”, 5.050202 

„Організація виробництва”, 5.050403 „Обслуговування в готелях і туристичних комплексах”. 

2.4.3. Поінформувати Міністерство освіти і науки України до 01.06.2008 р. про виконання 

цього рішення. 

2.4.4. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації  (Михайліченко М.В.) у 2008 році 

провести повторну перевірку Приватного вищого навчального закладу „Полтавський інститут 

економіки і менеджменту „Світоч” щодо дотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у 

сфері вищої освіти та стану підготовки фахівців. 
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2.5. Анулювати ліцензію Вінницької філії Вищого навчального закладу «Київський 

університет ринкових відносин» серії АВ № 363637 на підготовку бакалаврів зі спеціальності 

«Фінанси» за порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, які не 

можуть бути усунені протягом трьох місяців.   

2.5.1. Ректору Вищого навчального закладу «Київський університет ринкових відносин» 

(Черевань В.П.) спільно з департаментом вищої освіти Міністерства освіти і науки України 

(Болюбаш Я.Я) вирішити питання про продовження навчання студентів, які навчаються за 

даною спеціальністю. 

2.5.2. Надати дозвіл вищим навчальним закладам регіону, що мають ліцензію на підготовку 

бакалаврів відповідної спеціальності, прийняти для продовження навчання студентів 

Вінницької філії Вищого навчального закладу «Київський університет ринкових відносин». 

2.5.3. Ректору Вищого навчального закладу «Київський університет ринкових відносин» до 

01.06.2008р. поінформувати Міністерство освіти і науки України про виконання цього рішення. 

 

2.6. Припинити освітню діяльність Донецького навчально-науково-виробничого центру 

Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова, що діє без ліцензії МОН України. 

2.6.1. Ректору Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова (Воробієнко П.П.) 

спільно з департаментом вищої освіти МОН України (Болюбаш Я.Я.) та управлінням освіти 

Одеської обласної державної адміністрації (Демченко Д.М.) вжити заходів щодо продовження 

навчання студентів відокремленого структурного підрозділу Одеської національної академії 

зв'язку ім. О. С. Попова. 

2.6.2. Ректору Одеської національної академії зв'язку ім.О.С.Попова (Воробієнко П.П.) 

поінформувати Міністерство освіти і науки України до 01.06.2008р. року про виконання цього 

рішення. 

 

 

 

 

Голова ДАК І.О. Вакарчук 
 

 

Відповідальний секретар  

 

 

Т.Є. Гайдукевич 
 

 

 


