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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

* * 4  20 р . №

Про залишення заяв без розгляду

Відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності», абзацу третього частини 
другої статті 18 Закону України «Про фахову передвищу освіту» та з 
урахуванням вимог підпункту 3 пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 
(СОУГО-19)»

НАКАЗУЮ:

1. Залишити заяви Міжнародного університету для Відокремленого 
підрозділу «Фаховий коледж Міжнародного університету» від 02.07.2021 
№ 6707, 6708 про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності на 
рівні фахової передвищої освіти без розгляду згідно з підставами, що додаються 
(додатки 1-2).

2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.):
1) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті МОН інформації про 

прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Міжнародний університет про прийняте органом 

ліцензування рішення. .
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з 

питань європейської інтеграції Вітренка А.

Міністр Сергій ШКАРЛЕТ



Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки 
від 2021 р. №

Підстави залишення заяви про отримання ліцензії на провадження освітньої 
діяльності здобувану ліцензії у сфері фахової передвищої освіти без розгляду

відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі -  Закон)

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6707 дата 02.07.2021
Вх. № заяви юридичної особи 
1404/0/9.5-21 дата 09.07.2021
Найменування юридичної особи Міжнародний університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 43021411
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

Відокремлений підрозділ «Фаховий 
коледж Міжнародного університету»

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

44379426

Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Підготовка фахівців у сфері фахової 
передвищої освіти зі спеціальності 
053 Психологія

Ліцензований обсяг 100 осіб (на рік)
Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії на провадження 

освітньої діяльності здобувану ліцензії у сфері фахової передвищої освіти
без розгляду

1. Підписані документи, що додаються до заяви про розширення 
провадження освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини 
другої статті 12 Закону):

- відсутнє письмове зобов’язання щодо забезпечення безперешкодного 
доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення із зазначенням строків виконання підпункту 9 
пункту 53 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами 
і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 березня 2021 року № 365) (далі -  Ліцензійні умови);

- відсутня інформація про наявність у відкритому доступі на власному веб- 
сайті інформації та документів, передбачених Законами України «Про освіту», 
«Про фахову передвищу освіту», згідно з додатком 33, що не відповідає вимогам 
підпункту 12 пункту 53 Ліцензійних умов;

- відсутня інформація у довільній формі про відсутність над здобувачем 
ліцензії прямо чи опосередковано контролю, що не відповідає вимогам 
підпункту 15 пункту 53 Ліцензійних умов.



2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання 
ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за 
встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них 
згідно з цим Законом (пункт 2 частини другої статті 12 Закону):
' - концепція освітньої діяльності за спеціальністю 053 Психологія не 

вимогам підпункту 2 пункту 53 Ліцензійних умов;
- відомості про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес 

за спеціальністю 053 Психологія надано не за усіма освітніми компонентами 
(дисциплінами) (документ № 4 електронної ліцензійної справи), що не 
відповідає вимогам додатка 28 до Ліцензійних умов;

- у таблиці 3 «Інформація про засоби провадження освітньої діяльності 
спеціальності 053 Психологія» відсутня інформація про адресу приміщення, в 
якому розташовуються спеціалізовані кабінети, що не відповідає вимогам 
таблиці 3 додатка ЗО до Ліцензійних умов.

Слід також зазначити, що відповідно до вимог статті 28 Закону України «Про 
фахову передвищу освіту» утворення в Україні закладів фахової передвищої 
освіти за участю іноземних фізичних та юридичних осіб на території України 
здійснюється за умови отримання дозволу центрального органу виконавчої

Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати заяву та 

Ліцензійних умов.
документи в повному обсязі згідно з вимогами Закону та



Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « о * 4 -  » ^  2021 р. №

Підстави залишення заяви про отримання ліцензії на провадження освітньої 
діяльності здобувану ліцензії у сфері фахової передвищої освіти без розгляду

відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі -  Закон)

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6708 дата 02.07.2021
Вх. № заяви юридичної особи 
1403/0/9.5-21 дата 09.07.2021
Найменування юридичної особи Міжнародний університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 43021411
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

Відокремлений підрозділ «Фаховий 
коледж Міжнародного університету»

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

44379426

Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Підготовка фахівців у сфері фахової 
передвищої освіти зі спеціальності 
035 Філологія

Ліцензований обсяг 100 осіб (на рік)
Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії на провадження 

освітньої діяльності здобувану ліцензії у сфері фахової передвищої освіти
без розгляду

3. Підписані документи, що додаються до заяви про розширення 
провадження освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини 
другої статті 12 Закону):

- відсутнє письмове зобов’язання щодо забезпечення безперешкодного 
доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення із зазначенням строків виконання підпункту 9 
пункту 53 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами 
і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 березня 2021 року № 365) (далі -  Ліцензійні умови);

- відсутня інформація про наявність у відкритому доступі на власному веб- 
сайті інформації та документів, передбачених Законами України «Про освіту», 
«Про фахову передвищу освіту», згідно з додатком 33, що не відповідає вимогам 
підпункту 12 пункту 53 Ліцензійних умов;

- відсутня інформація у довільній формі про відсутність над здобувачем 
ліцензії прямо чи опосередковано контролю, що не відповідає вимогам 
підпункту 15 пункту 53 Ліцензійних умов.



4. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання 
ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за 
встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них 
згідно з цим Законом (пункт 2 частини другої статті 12 Закону):

4 - концепція освітньої діяльності за спеціальністю 035 Філологія не вимогам 
підпункту 2 пункту 53 Ліцензійних умов;

- відомості про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес 
за спеціальністю 035 Філологія надано не за усіма освітніми компонентами 
(дисциплінами) (документ № 4 електронної ліцензійної справи), що не 
відповідає вимогам додатка 28 до Ліцензійних умов;

- відсутні таблиці 3 «Інформація про засоби провадження освітньої 
діяльності за спеціальністю 035 Філологія» та 4 «Обладнання, устаткування та 
програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які 
забезпечують виконання навчального плану за спеціальністю 035 Філологія» (в 
матеріалах електронної ліцензійної справи наявна інформація за спеціальністю 
053 Психологія), що не відповідає вимогам додатка ЗО до Ліцензійних умов.

Слід також зазначити, що відповідно до вимог статті 28 Закону України «Про 
фахову передвищу освіту» утворення в Україні закладів фахової передвищої 
освіти за участю іноземних фізичних та юридичних осіб на території України 
здійснюється за умови отримання дозволу центрального органу виконавчої
влади у сфері освіти і науки.____________________________________________
____________________Пропозиції щодо усунення недоліків_______________

Подати заяву т& документи в повному обсязі згідно з вимогами Закону та 
Ліцензійних умов._________________________________________________ __


