
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про результати ліцензування, 
акредитації та атестації 
 
 На підставі статті 28 Закону України "Про вищу освіту", постанов 
Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 " Про затвердження 
Положення про акредитацію вищих начальних закладів та спеціальностей у 
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах", від 8 серпня 2007 
р. № 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг", від 
12 лютого 1996 р. № 200 "Про ліцензування, акредитацію та атестацію 
навчальних закладів", наказу Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 
№ 847, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2004 за № 71/8670, 
відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 28 вересня 2011р. 
(протокол № 90) 
 
 НАКАЗУЮ: 
 
 1. Видати за результатами проведення ліцензування, акредитації та 
атестації ліцензії на надання освітніх послуг, свідоцтва про атестацію та 
сертифікати про акредитацію, відмовити у наданні ліцензій, акредитації та 
атестації навчальним закладам згідно із додатком. 
 
 2. За результатами перевірки дотримання Ліцензійних умов надання 
освітніх послуг у сфері вищої освіти на звернення громадян за дорученням 
Міністерства: 
 
 2.1. Вважати з 01.10.2011 ліцензію від 10.05.2011 серії АГ № 508653 
Українського фінансово-економічного інституту у формі товариства з 
обмеженою відповідальністю (в тому числі для відокремлених структурних 
підрозділів Українського фінансово-економічного інституту у формі товариства 
з обмеженою відповідальністю у містах Кременчук, Чернігів, Надвірна, 
Тернопіль) на підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів з напряму 
підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" і спеціальності 7.03050801, 8.03050801 
"Фінанси і кредит", напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" і 
спеціальності 8.03050201 "Економічна кібернетика" за денною та заочною 
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формами навчання анульованою за численні порушення Ліцензійних умов 
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (підпункт 2 пункту 32 Порядку 
ліцензування діяльності з надання освітніх послуг). 
 2.1.1. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я.) спільно з ректором 
Українського фінансово-економічного інституту у формі товариства з 
обмеженою відповідальністю (Павловська О. В.) та Головним управлінням 
освіти і науки виконавчого органу Київради (Київська міська державна 
адміністрація), Управліннями освіти і науки Полтавської, Чернігівської, Івано-
Франківської і Тернопільської обласних державних адміністрацій вжити заходів 
щодо продовження навчання студентів Українського фінансово-економічного 
інституту у формі товариства з обмеженою відповідальністю з напряму 
підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" і спеціальності 7.03050801, 8.03050801 
"Фінанси і кредит", напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" і 
спеціальності 8.03050201 "Економічна кібернетика" за денною та заочною 
формами навчання в інших вищих навчальних закладах відповідних регіонів. 
 2.1.2. Ректору Українського фінансово-економічного інституту у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю (Павловська О.В.) поінформувати 
Міністерство про стан виконання цього рішення. 
 
 2.2. Вважати з 01.10.2011 ліцензію від 11.05.2011 серії АГ № 508423 
Приватного вищого навчального закладу "Київський інститут соціальних та 
культурних зв’язків імені Святої княгині Ольги" на підготовку бакалаврів і 
спеціалістів з напряму підготовки 6.020101 "Культурологія" і спеціальності 
7.02010101 "Культурологія (за видами діяльності)", напряму підготовки 
6.030102 "Психологія" і спеціальності 7.03010201 "Психологія" та на 
перепідготовку зі спеціальності 7.03010201 "Психологія" за денною та заочною 
формами навчання анульованою за численні порушення Ліцензійних умов 
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (підпункт 2 пункту 32 Порядку 
ліцензування діяльності з надання освітніх послуг). 
 Вважати з 01.10.2011 ліцензію від 04.10.2010 серії АВ № 552366 
Приватного вищого навчального закладу "Київський інститут соціальних та 
культурних зв’язків імені Святої княгині Ольги" для Бізнес-коледжу "Кар’єра" 
на підготовку молодших спеціалістів зі спеціальностей: 5.02020701 "Дизайн", 
5.03050401 "Економіка підприємства", 5.14010101 "Готельне обслуговування", 
5.14010301 "Туристичне обслуговування" за денною формою навчання 
анульованою за численні порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг 
у сфері вищої освіти (підпункт 2 пункту 32 Порядку ліцензування діяльності з 
надання освітніх послуг). 
 2.2.1. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я.) спільно з ректором 
Приватного вищого навчального закладу "Київський інститут соціальних та 
культурних зв’язків імені Святої княгині Ольги" (Степаненко Л.М.) та Головним 
управлінням освіти і науки виконавчого органу Київради (Київська міська 
державна адміністрація) вжити заходів щодо продовження навчання студентів 
Приватного вищого навчального закладу "Київський інститут соціальних та 
культурних зв’язків імені Святої княгині Ольги" з напряму підготовки 6.020101 
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"Культурологія" і спеціальності 7.02010101 "Культурологія (за видами 
діяльності)", напряму підготовки 6.030102 "Психологія" і спеціальності 
7.03010201 "Психологія" за денною та заочною формами навчання та студентів 
Бізнес-коледжу "Кар’єра" зі спеціальностей: 5.02020701 "Дизайн", 5.03050401 
"Економіка підприємства", 5.14010101 "Готельне обслуговування", 5.14010301 
"Туристичне обслуговування" за денною формою навчання в інших вищих 
навчальних закладах міста Києва. 
 2.2.2. Ректору Приватного вищого навчального закладу Київський інститут 
соціальних та культурних зв’язків імені Святої княгині Ольги" (Степаненко 
Л.М.) поінформувати Міністерство про стан виконання цього рішення. 
 
 3. Державній інспекції навчальних закладів України (Гончаренко М. Ф.) до 
30 жовтня 2011 року здійснити перевірку Кримської філії Національної академії 
образотворчого мистецтва і архітектури щодо дотримання Ліцензійних умов 
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти. 
 
 4. Продовжити термін дії ліцензій та сертифікатів про акредитацію до 
1 грудня 2011 року: 
 4.1. На підготовку (перепідготовку) фахівців за напрямами підготовки, 
спеціальностями тим навчальним закладам, заяви про акредитацію та 
акредитаційні справи яких зареєстровані в Міністерстві освіти і науки, молоді та 
спорту України до 30 червня 2011 р. включно. 
 4.2. На підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами 
підготовки, спеціальностями, підготовку громадян України та іноземних 
громадян до вступу у вищі навчальні заклади, підготовку іноземних громадян за 
акредитованими напрямами підготовки, спеціальностями, підвищення їх 
кваліфікації, військову підготовку студентів вищих навчальних закладів за 
програмою офіцерів запасу тим навчальним закладам, заяви про ліцензування 
(продовження терміну дії ліцензії) та ліцензійні справи яких зареєстровані в 
Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України до 30 червня 2011 р. 
включно. 
 
 5. Скасувати п. 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 
01.11.2010 № 2035л "Про результати ліцензування, акредитації та атестації" 
щодо надання права вищим навчальним закладам, акредитованим за напрямами 
підготовки (спеціальностями) за денною формою навчання, здійснювати 
підготовку за цими напрямами підготовки (спеціальностями) за заочною 
формою навчання з ліцензованим обсягом, визначеним для денної форми 
навчання. 
 6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника 
Міністра Суліму Є. М. 
 
 
Міністр                Д. В. Табачник
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Заступник директора Департаменту 
наукової діяльності та ліцензування            О. В. Якименко 
 
 
 
Директор департаменту вищої освіти      Я.Я.Болюбаш 
 
 
 
Директор департаменту 
професійно-технічної освіти          В. В.Супрун 
 
 
 
Директор адміністративно- 
господарського департаменту             О.В.Ворошиловський 
 
 
 
Директор юридичного департаменту     О.О.Кравченко 
 
 
 
 
Виконавчий керівник апарату ДАК      Р.Л.Ковальчук 

 
 


