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Додаток 

до наказу МОН України 

від   04.02.2009р.  № 213-л 

  

 

 

 

РІШЕННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

від 27 січня 2009 року 

Протокол № 75 

 
 1. За результатами розгляду апеляції Університету "Львівський 

Ставропігіон" у формі товариства з обмеженою відповідальністю: 

 

 1.1. За браком підстав для перегляду рішення ДАК від 4 листопада 2008 року про 

анулювання ліцензії на підготовку фахівців зі спеціальностей "Правознавство", 

"Туризм", "Соціальна педагогіка", "Практична психологія", "Фінанси", "Прикладна 

лінгвістика" за порушення Закону України «Про вищу освіту» та Ліцензійних умов 

надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та припинення освітньої діяльності з 

підготовки бакалаврів з напряму "Комп’ютерні науки" залишити прийняте рішення про 

анулювання ліцензії без змін. 

 

 2. За результатами перевірки діяльності вищих навчальних закладів та їх 

структурних підрозділів: 

 

2.1. На підставі заяви керівництва Вищого навчального закладу "Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини "Україна", враховуючи результати перевірок, 

проведених МОН, в ході яких було виявлено порушення Ліцензійних умов надання 

освітніх послуг у сфері вищої освіти анулювати ліцензію серії АВ № 395863 Вищого 

навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 

для відокремлених структурних підрозділів "Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини "Україна" з напрямів, спеціальностей: 

2.1.1. Карпатського інституту підприємництва (м. Хуст) на підготовку магістрів зі 

спеціальності 8.040202 "Соціальна робота"; 

2.1.2. Вінницького соціально-економічного інституту на підготовку бакалаврів та 

спеціалістів з напряму підготовки 0501 "Економіка та підприємництво", спеціальності 

6.050100, 7.050105 "Банківська справа", на підготовку магістрів зі спеціальностей 

8.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" та 8.050106 "Облік і аудит", 

на підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності 5.050113 (5.03050702) "Комерційна 

діяльність"; 

2.1.3. Рівненського інституту на підготовку бакалаврів з напряму підготовки 

6.020200 (6.020207) "Дизайн"; 

2.1.4. Дніпропетровської філії на підготовку молодших спеціалістів зі 

спеціальностей 5.050105 "Банківська справа" (5.03050801 "Фінанси і кредит"), 5.050111 
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(5.03050901) "Бухгалтерський облік", 5.050113 (5.03050702) "Комерційна діяльність", 

5.060101 (5.03040101) "Правознавство"; 

2.1.5. Запорізької філії на підготовку бакалаврів і спеціалістів з напрямів 

підготовки, спеціальностей 6.040100 (6.030102), 7.040101 "Психологія" та 6.040200 

(6.130102 ), 7.040202 "Соціальна робота". 

2.1.6. Президенту Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини "Україна" (Таланчук П.М.) спільно з керівниками 

відповідних підрозділів, департаментом вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) і Управліннями 

освіти і науки Закарпатської, Вінницької, Рівненської, Дніпропетровської та Запорізької 

обласних державних адміністрацій вжити заходів щодо продовження навчання студентів 

вказаних підрозділів. 

2.1.7. Надати дозвіл вищим навчальним закладам Закарпатської, Вінницької, 

Рівненської, Дніпропетровської та Запорізької областей, що мають ліцензії на відповідні 

напрями підготовки, спеціальності, прийняти для продовження навчання студентів 

вказаних підрозділів Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини "Україна". 

 

2.2. Припинити освітню діяльність Вищого навчального закладу «Галицький 

інститут» ( у формі товариства з обмеженою відповідальністю) як таку, що здійснюється 

без ліцензії МОН (термін дії ліцензії закінчився 01.07.2007 року) та з суттєвими 

порушеннями Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.. 

2.2.1. Ректору Вищого навчального закладу «Галицький інститут» ( у формі 

товариства з обмеженою відповідальністю) (Присяжнюк І.Т.) спільно з департаментом 

вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) та управлінням освіти і науки Львівської обласної 

державної адміністрації: 

2.2.1.1. Вжити заходів щодо продовження навчання студентів Вищого навчального 

закладу «Галицький інститут» ( у формі товариства з обмеженою відповідальністю) за 

обраними напрямами підготовки в інших вищих навчальних закладах регіону  

2.2.1.2. Поінформувати Міністерство освіти і науки України до 01.06.09 про 

виконання рішення ДАК. 

2.2.2. Надати дозвіл вищим навчальним закладам регіону, що мають ліцензії на 

відповідні напрями підготовки, прийняти на продовження навчання студентів Вищого 

навчального закладу «Галицький інститут» ( у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю). 

2.2.3. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації (Дудник Ю.П.) 

поінформувати органи Державної податкової адміністрації, статистики, прокуратури та 

засоби масової інформації про прийняте рішення. 

 

2.3. Анулювати ліцензію серії АВ №420621 від 17.11.2008 року Прикарпатського 

фінансово-економічного коледжу (м. Старий Самбір) на підготовку молодших 

спеціалістів зі спеціальності 5.02010701 "Організація туристичного обслуговування". 

Припинити освітню діяльність Прикарпатського фінансово-економічного коледжу (м. 

Старий Самбір) з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальностей "Фінанси і 

кредит", "Оціночна діяльність", "Бухгалтерський облік" як таку, що здійснюється без 

ліцензії МОН. 

2.3.1. Директору Прикарпатського фінансово-економічного коледжу (м. Старий 

Самбір) (Сюшко С.М.) спільно з департаментом вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) та 

управлінням освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації: 
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2.3.1.1. Вжити заходів щодо продовження навчання студентів Прикарпатського 

фінансово-економічного коледжу (м. Старий Самбір) за обраними спеціальностями в інших 

вищих навчальних закладах регіону. 

2.3.1.2. Поінформувати Міністерство освіти і науки України до 01.06.09 про 

виконання рішення ДАК. 

2.3.2. Надати дозвіл вищим навчальним закладам регіону, що мають ліцензії на 

відповідні спеціальності, прийняти на продовження навчання студентів Прикарпатського 

фінансово-економічного коледжу (м. Старий Самбір). 

2.3.3. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації (Дудник Ю.П.) 

поінформувати органи Державної податкової адміністрації, статистики, прокуратури та 

засоби масової інформації про прийняте рішення. 

 

2.4. У зв’язку з відсутністю умов для здійснення освітньої діяльності анулювати 

ліцензію серії АВ № 395827 Державного інституту підготовки кадрів для Західного 

відокремленого структурного підрозділу (м. Львів) на перепідготовку спеціалістів зі 

спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". 

2.4.1. Ректору Державного інституту підготовки кадрів (Ткаченко Ю.В.) спільно з 

управлінням освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації поінформувати 

засоби масової інформації про рішення ДАК. 

2.4.2. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації (Дудник Ю.П.) 

поінформувати органи Державної податкової адміністрації,  статистики та засоби масової 

інформації про прийняте рішення. 

2.5. Дозволити завершити у 2008/2009 навчальному році навчання студентів 

Приватного вищого навчального закладу «Інститут управління» (м. Дрогобич Львівської 

області) за ліцензією серії АБ №121816 без права її продовження та без права набору у 2009 

році. 

2.5.1. На підставі заяви керівництва Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету анулювати ліцензію серії АВ №301618 Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету для Навчально-консультативного 

пункту при Куп’янському автотранспортному технікумі. Ректору Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету (Туренко А.М.) вжити заходів щодо 

продовження навчання студентів вказаного підрозділу. 

2.6. За численні і суттєві порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у 

сфері вищої освіти, порушення Умов прийому до вищих навчальних закладів, вимог Закону 

України "Про вищу освіту" та виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих 

навчальним закладом для отримання ліцензії та при акредитації, анулювати ліцензію серії 

АВ № 395186 Приватного вищого навчального закладу "Мистецький інститут художнього 

моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі" на підготовку бакалаврів, спеціалістів, 

магістрів з напряму підготовки 0202 "Мистецтво" (6.020207 "Дизайн"), спеціальності 

6.020200, 7.020210, 8.020210 «Дизайн» за денною та заочною формами навчання. 

2.6.1. Ректору Приватного вищого навчального закладу "Мистецький інститут 

художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі" (Фурса О.О.) спільно з 

департаментом вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) та Головним управлінням освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської Ради (КМДА) (Гриневич Л.М.): 

2.6.1.1. Вжити заходів щодо продовження навчання студентів Приватного вищого 

навчального закладу "Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені 

Сальвадора Далі" за обраними напрямами підготовки, спеціальностями в інших вищих 

навчальних закладах регіону. 

2.6.1.2. Поінформувати Міністерство освіти і науки України до 01.04.2009р. про 

виконання рішення ДАК. 
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2.6.3. Надати дозвіл вищим навчальним закладам м. Києва, що мають ліцензії на 

відповідний напрям підготовки, спеціальність, прийняти на продовження навчання 

студентів Приватного вищого навчального закладу "Мистецький інститут художнього 

моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі". 

2.6.4. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації (Дудник Ю.П.) 

поінформувати органи Державної податкової адміністрації,  статистики та засоби 

масової інформації про прийняте рішення. 

 

 

2.7. Припинити освітню діяльності у Житомирському факультеті бізнесу 

Державного вищого навчального закладу «Українська академія бізнесу та 

підприємництва» як таку, що здійснюється без ліцензії МОН України.  

2.7.1. В.о. ректора Державного вищого навчального закладу «Українська академія 

бізнесу та підприємництва» (Попов О.І.) спільно з департаментом вищої освіти 

(Болюбаш Я.Я.) та управлінням освіти і науки Житомирської обласної державної 

адміністрації: 

2.7.1.1. Вжити заходів щодо продовження навчання студентів Житомирського 

факультету бізнесу Державного вищого навчального закладу «Українська академія 

бізнесу та підприємництва» за обраними напрямами підготовки, спеціальностями у 

базовому ВНЗ або в інших вищих навчальних закладах регіону. 

2.7.1.2. Поінформувати Міністерство освіти і науки України до 01.03.09 р. про 

виконання рішення ДАК. 

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

відповідні спеціальності, прийняти для продовження навчання студентів Житомирського 

факультету бізнесу Державного вищого навчального закладу «Українська академія 

бізнесу та підприємництва». 

2.7.3. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації (Дудник Ю.П.) 

поінформувати Держкомпідприємництва, органи Державної податкової адміністрації, 

статистики, прокуратури та засоби масової інформації про прийняте рішення. 
 

 

 

2.8. Ректору Вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» (у формі 

товариства з обмеженою відповідальністю) (Вєдєрніков Ю.А.) усунути у трьохмісячний 

термін виявлені порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої 

освіти у Житомирській філії Вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» 

(у формі товариства з обмеженою відповідальністю) при підготовці бакалаврів з напряму 

підготовки 6.060100 (6.030402) «Правознавство» та поінформувати Міністерство освіти і 

науки України до 01.05.2009 року про виконання рішення ДАК. 

2.8.1. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації (Дудник Ю.П.) 

провести у травні 2009 року повторну перевірку дотримання Ліцензійних умов надання 

освітніх послуг у Житомирській філії Вищого навчального закладу «Університет 

сучасних знань» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю). 

 

 

 
 

Голова ДАК І.О. Вакарчук 

 

Відповідальний секретар  Т.Є. Гайдукевич 

    


