Відомості щодо здійснення освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
Орган ліцензування: Міністерство освіти і науки України (ідентифікаційний код юридичної особи – 38621185) місцезнаходження: Україна, 01135, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 10

Приватний вищий навчальний заклад «Медико-Природничий Університет»
Ідентифікаційний код:
Місцезнаходження юридичної особи:

54018, Миколаївська область, м. Миколаїв, проспект Богоявленський, 43-А

Ліцензований
обсяг (на рік)

Рівень вищої освіти

№ з/п

1

41149112

Перший (бакалаврський) рівень

30

Дата і номер рішення
про видачу ліцензії

Дата і номер
Дата і номер
Дата і номер рішення Дата і номер
рішення про
рішення про
про переоформлення рішення про
розширення або переоформлення
ліцензії у зв'язку з
необхідність
звуження
ліцензії за рівнем
реорганізацією
усунення
провадження
вищої
закладу/відокремлен порушень
Ліцензійних
освітньої
освіти/освітньою
ого структурного
умов
діяльності
програмою
підрозділу

Дата і номер
рішення про
анулювання
ліцензії (наказ
МОН)

Оскарження ліцензіатом
рішення органу
ліцензування до
Експертно-апеляційної
ради ДРС, СУДУ

ПІБ посадової
особи, яка внесла
запис до
ліцензійного
реєстру/ за
даними відділу
контролю

Вернидуб Жанна
Розпорядження Державної
Георгіївна/
регуляторної служби
Кліменко Андрій
України від 27.10.2020 №
Лукіч
162
наказ МОН від 10.11.2020
№ 249-л.
Рішення Миколаївського
окружного
наказ МОН від
адміністративного суду від
23.09.2020 № 229-л;
14.04.2021 у справі
наказ МОН від
400/4575/20;
04.06.2021 № 66-л
Розпорядження Державної
регуляторної служби
України від 21.07.2021 №
48 "Про розгляд скарги".
Ухвала Миколаївського
окружного
адміністративного суду від
20 жовтня 2021 у справі №
400/4575/20

Наказ МОН від
19.03.2021 № 33-л

За освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, за Переліком, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від
22.05.2020 № 673, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 року за № 502/34785

№ з/п

Назва освітньої
програми

Код спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої освіти

Ліцензований
обсяг (на рік)

Дата і номер рішення
про видачу ліцензії

Дата і номер
Дата і номер
Дата і номер рішення Дата і номер
рішення про
рішення про
про переоформлення рішення про
розширення або переоформлення
ліцензії у зв'язку з
необхідність
звуження
ліцензії за рівнем
реорганізацією
усунення
провадження
вищої
закладу/відокремлен порушень
Ліцензійних
освітньої
освіти/освітньою
ого структурного
умов
діяльності
програмою
підрозділу

Дата і номер
рішення про
анулювання
ліцензії (наказ
МОН)

ПІБ посадової
особи, яка внесла
Оскарження ліцензіатом
запис до
рішення органу
ліцензійного
ліцензування до
реєстру/ за
Експертно-апеляційної
даними відділу
ради ДРС, СУДУ
контролю

1

Медсестринство

223

Медсестринство

перший
(бакалаврський)
рівень

60

Вернидуб Жанна
Розпорядження Державної
Георгіївна/
регуляторної служби
Кліменко Андрій
України від 27.10.2020 №
Лукіч
162
наказ МОН від 10.11.2020
№ 249-л.
Рішення Миколаївського
окружного
наказ МОН від
адміністративного суду від
23.09.2020 № 229-л;
14.04.2021 у справі
наказ МОН від
400/4575/20;
04.06.2021 № 66-л
Розпорядження Державної
регуляторної служби
України від 21.07.2021 №
48 "Про розгляд скарги".
Ухвала Миколаївського
окружного
адміністративного суду від
20 жовтня 2021 у справі №
400/4575/20

Наказ МОН від
19.03.2021 № 33-л

Підготовка фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти
За переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266
№п/п

Шифр галузі знань

Назва галузі знань Код спеціальності

Назва спеціальності

Ліцензований
обсяг

Номер рішення за кожною
спеціальністю (наказ МОН,
в якому приймалося
рішення до даної
спеціальності)

30

наказ МОН № 119-л
від 08.02.2018 р.

Дата і номер
Дата і номер
Дата і номер рішення Дата і номер
рішення про
рішення про
про переоформлення рішення про
розширення або переоформлення
ліцензії у зв'язку з
необхідність
звуження
ліцензії за рівнем
реорганізацією
усунення
провадження
вищої
закладу/відокремлен порушень
Ліцензійних
освітньої
освіти/освітньою
ого структурного
умов
діяльності
програмою
підрозділу

Дата і номер
рішення про
анулювання
ліцензії (наказ
МОН)

ПІБ посадової
особи, яка внесла
Оскарження ліцензіатом
запис до
рішення органу
ліцензійного
ліцензування до
реєстру/ за
Експертно-апеляційної
даними відділу
ради ДРС, СУДУ
контролю

Підготовка бакалаврів
1

05

Соціальні та
поведінкові науки

053

Психологія

Наказ МОН від
19.03.2021 № 33-л

Вернидуб Жанна
Розпорядження Державної
Георгіївна/
регуляторної служби
Кліменко Андрій
України від 27.10.2020 №
Лукіч
162
наказ МОН від 10.11.2020
№ 249-л.
Рішення Миколаївського
окружного
наказ МОН від
адміністративного суду від
23.09.2020 № 229-л;
14.04.2021 у справі
наказ МОН від
400/4575/20.
04.06.2021 № 66-л Розпорядження Державної
регуляторної служби
України від 21.07.2021 №
48 "Про розгляд скарги".
Ухвала Миколаївського
окружного
адміністративного суду від
20 жовтня 2021 у справі №
400/4575/20

2

22

Охорона здоров’я

223

Медсестринство

60

наказ МОН № 123-л
від 16.06.2017 р.

Наказ МОН від
19.03.2021 № 33-л

Вернидуб Жанна
Розпорядження Державної
Георгіївна/
регуляторної служби
Кліменко Андрій
України від 27.10.2020 №
Лукіч
162
наказ МОН від 10.11.2020
№ 249-л.
Рішення Миколаївського
окружного
наказ МОН від
адміністративного суду від
23.09.2020 № 229-л;
14.04.2021 у справі
наказ МОН від
400/4575/20.
04.06.2021 № 66-л Розпорядження Державної
регуляторної служби
України від 21.07.2021 №
48 "Про розгляд скарги".
Ухвала Миколаївського
окружного
адміністративного суду від
20 жовтня 2021 у справі №
400/4575/20

Місце провадження освітньої діяльності:
Навчальний корпус МПУ

54018, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, Миколаївська ОТГ, просп.
Богоявленський, буд. 43 А

Гуртожиток МПУ

Миколаївська обл., Миколаївський р-н, Миколаївська ОТГ, вул. В'ячеслава Чороновола,
буд. 12Б

Дата і номер попередніх рішень (вказуються всі рішення, зазначенні у чинній ліцензії, та рішення прийняті АКУ у 2015 році, рішення МОН):
наказ МОН № 119-л від 08.02.2018 р.
наказ МОН від 16.06.17 р. наказ №123 л
Наказ МОН від 23.09.2020 № 229-л Про результати позапланової перевірки Приватного вищого навчального закладу "Медико-Природничий Університет"
Наказ МОН від 10.11.2020 №249-л Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 23.09.2020 № 229-л
Наказ МОН від 19.03.2021 № 33-л
наказ МОН від 04.06.2021 № 66-л "Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 10.11.2020 № 249-л"
наказ МОН від 02.08.2021 № 113-л "Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 04.06.2021 № 66-л"

Вернидуб Жанна
Георгіївна
Вернидуб Жанна
Георгіївна

