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1 Іро залишення заяв без розгляду

Відповідно до частини першої і частини другої статті 12 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності», абзацу третього частини 
другої статті 18 Закону України «І Іро фахову передвищу освіту» та з 
урахуванням вимог підпункт)' 3 пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» 
Закону України «І Іро внесення змін до деяких законодавчих актів України, 
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 
(COV1D-19)»

ІІАКАЗУЮ:
1. Залишити заяви Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка для Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 
геологорозвідувальних технологій Київського національного університеїл імені 
Тараса Шевченка» від 19.08.2021 № 6979, А" 6978. № 6976, № 6977, № 6975 про 
отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні фахової 
нередвипюї освіти без розгляду згідно з підставами, що додаються 
(додатки 1-5).

2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф (У):
1) забезпечити розміщення на офіційному вебеайті МОП інформації про 

прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

про прийняте органом ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти пертого заступника 

Міністра Вітренка А.

Міністр Сергій ШКЛІТ П



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

ч

Підстави залишення заяви про отримання ліцензії на провадження 
освітньої діяльності на рівні фахової нередвищої освіти без розгляду

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

Вих. № заяви юридичної особи 
( ДГЬО № 6975

Дата 19.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1602/0/9.5-21

Дата 25.08.2021

Найменування юридичної особи Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070944

В і до кре м л с н и й стру к ту р н и й 
підрозділ юридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ 
«Фаховий коледж 
геологорозвідувальних технологій 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка»

1 денти ф і каці й н и й код 
відокремленого стру ктурН0 1 0 
підрозділу юридичної особи

43703793

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою у 
заяві про отримання ліцензії

Започаткування провадження освітньої 
діяльності за спеціальністю 101 
Нкологія на рівні фахової нередвищої 
освіти

Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії на провадження
освітньої діяльності на рівні фахової нередвищої 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):

- відсутні копії документів, що підтверджують право власності чи 
користування майном для кожного місця провадження освітньої діяльності 
па строк не менший необхідного для завершення одного повного циклу 
освітньої діяльності для Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий 
коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка» (порушення підпункту 1 пункту 5.3 
Ліцензійних умов);

2. Заява або хоча б один з документів, що додасться 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 (пункт 2 частини другої статті 12 Закону):

- концепція освітньої діяльності на заявленому рівні фахової передвищої 
освіти за переліком показників не відповідає вимогам підпункту 2 пункту 53 
Ліцензійних умов.

Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи 

згідно з вимогами Закону та Ліцензійних умов.

Д и ре ктор д сп а ртам с нту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « М  » ^  2021 р'. № /

Підстави залишення заяви про отримання ліцензії на провадження 
освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти без розгляду

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6977

Дата 19.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1607/0/9.5-21
1 Іаймснуваиня юридичної особи

Дата 26.08.2021

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070944

В і докремлен и й стру ктурн и й 
підрозділ юридичної особи

Відокремлений структурний 
підрозділ «Фаховий коледж 
геологорозвідувальних технологій 
Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка»

Ідентифікаційний код 
в і до кре м л єн ого стру кту р ного 
підрозділу юридичної особи

43703793

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про 
отримання ліцензії

Започаткував ня провадження 
освітньої діяльності за спеціальністю 
133 Галузеве машинобудування на 
рівні фахової передвищої освіти

Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії на провадження 
освітньої діяльності на рівні 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);

- відсутні копії документів, що підтверджують право власності чи 
користування майном для кожного місця провадження освітньої діяльності 
на строк не менший необхідного для завершення одного повного циклу 
освітньої діяльності для Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий
коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка» (порушення підпункту 1 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 (пункт 2 частини другої статті 1 2 Закону):

- концепція освітньої діяльності на заявленому рівні фахової передвищої 
освіти за переліком показників не відповідає вимогам підпункту 2 пункту 53 
Ліцензійних умов.

Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи 

згідно з вимогами Закону та Ліцензійних умов.

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток З
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « ^ » 4?^ 2021 р, № -

Підстави залишення заяви про отримання ліцензії на провадження 
освітньої діяльності на рівні фахової нередвищої освіти без розгляду

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

Вих. № заяви юридичної особи 
СДІЬО № 6976

Дата 19.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1603/0/9.5-21

Дата 25.08.2021

1 Іаймснування юридичної особи Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070944

В і докремл єни й стру кту р н ий 
підрозділ юридичної особи

Відокремлений структурний 
підрозділ «Фаховий коледж 
геологорозвідувальних технологій 
Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка»

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

43703793

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про 
отримання ліцензії

Започаткування провадження 
освітньої діяльності за спеціальністю 
103 1 Іауки про Землю на рівні фахової 
нередвищої осві ти

Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії на провадження 
освітньої діяльності на рівні фахової нередвищої 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):

- відсутні копії документів, що підтверджують право власності чи 
користування майном для кожного місця провадження освітньої Діяльності 
на строк не менший необхідного для завершення одного повного циклу 
освітньої діяльності для Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий 
коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка» (порушення підпункту 1 пункту 53
Ліцензійних умов);

2. Заява або хоча- б один з документі]}, що додасться 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 (пункт 2 частини другої статті 12 Закону):

- концепція освітньої діяльності на заявленому рівні фахової нередвищої 
освіти за переліком показників не відповідає вимогам підпункту 2 пункту 53 
Ліцензійних умов.

Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи 

згідно з вимогами Закону та Ліцензійних умов.

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИІЛТОФ



Додаток 4
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « 2021 р-. № / 'У4' ' ^

ч

Підстави залишення заяви про отримання ліцензії на провадження 
освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти без розгляду

відповідно до частим першої і другої статті 12 Закону України «1 Іро ліцензування видів
господарської діяльності» (далі Закон)

Вих. № заяви юридичної особи 
СДЕКО № 6978

Дата 19.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1604/0/9.5-21
І Іайменування юридичної особи

Дата 25.08.2021

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070944

Відокремлений структурний Відокремлений структурний підрозділ
підрозділ юридичної особи «Фаховий коледж 

геологорозвідувальних технологій 
Київського національного університету 
імені Т араса Шевченка»

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного

43703793

підрозділу юридичної особи
Вид освітньої діяльності. Започат'кування провадження освітньої
зазначений юридичною особою у діяльності за спеціальністю 184
заяві про отримання ліцензії Гірництво на рівні фахової передвищої 

освіти
Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії на провадження 

освітньої діяльності на рівні 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):

- відсутні копії документів, що підтверджують право власності чи 
користування майном для кожного місця провадження освітньої діяльності 
на строк не менший необхідного для завершення одного повного циклу 
освітньої діяльності для Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий
коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка» (порушення підпункту 1 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 (пункт 2 частини другої статті 12 Закону):

- концепція освітньої діяльності на заявленому рівні фахової передвищої 
освіти за переліком показників не відповідає вимогам підпункту 2 пункту 53 
Ліцензійних умов.

Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи 

згідно з вимогами Закону га Ліцензійних умов.

Ди рек гор дсп артамс нту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИТІГГОФ



Додаток 5
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « 2021 р, № /? £  ^

ІІідстави залишення заяви про отримання ліцензії на провадження 
освітньої діяльності на рівні фахової нередвищої освіти без розгляду

відповідно до частин першої і другої етап і 12 Закону України «11ро ліцензування видів
господарської діяльності» (далі Закон)

Дата 19.08.2021 

Дата 25.08.2021

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка 
02070944

Відокремлений структурний підрозділ 
«Фаховий коледж 
геологорозвідувальних технологій 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка»
43703793

Започаткування провадження освітньої 
діяльності за спеціальністю 274 
Автомобільний транспорт на рівні 
фахової нередвищої освіти 

Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії на провадження 
освітньої діяльності на рівні фахової нередвищої 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):

- відсутні копії документів, що підтверджують право власності чи 
користування майном для кожного місця провадження освітньої Діяльності 
на строк не менший необхідного для завершення одного повного циклу 
освітньої діяльності для Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий 
коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка» (порушення підпункту 1 пункту 53 
Ліцензійних умов);

2. Заява або хоча- б один з документів, що додасться 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 (пункт 2 частини другої статті 12 Закону):

- концепція освітньої діяльності на заявленому рівні фахової нередвищої 
освіти за переліком показників не відповідає вимогам підпункту 2 пункту 53

[ Ліцензійних умов.
Пропозиції щодо усунення недоліків

Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи 
і  згідно з вимогами Закону та Ліцензійних умов.

} (и ректор дегі ар і амситу 
атестації кадрів вищої кваліфікації

Них. № заяви юридичної особи 
СДЕКО № 6979
Вх. № .заяви юридичної особи 
1605/0/9.5-21
1 Іайменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
В і до крем л е н ий стру кту р н и й 
підрозділ юридичної особи

Ідентифікаційний код 
відокремленого с тру кту р н о го 
підрозділу юридичної особи 
Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою у 
заяві про отримання ліцензії


