
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
/ 7. 7°  20- ? /  р. и- Київ №

Про залишення заяви без розгляду

Відповідно до абзацу другого частин першої і частини 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 заяву "Закарпатського угорського інституту імені Ференца 
Ракоці II" від 30.09.2021 № 7142 про розширення провадження освітньої діяльності на 
рівні фахової передвищої освіти без розгляду згідно з підставами, що додаються.

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

прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити "Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці і І" 

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

Міністра Вітренка А.

Міністр

#<■



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « /З/ » 2021 р. №

ч

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

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

Вих. № заяви ЄДЕБО № 7142 Дата 30.09.2021
Вх. № заяви юридичної особи 
1758/0/9.5-21

Дата 06.10.2021

Найменування юридичної особи "Закарпатський угорський інститут імені 
Ференца Ракоці II"

Ідентифікаційний код юридичної
особи

22112656

Вид освітньої діяльності, рівень 
вищої освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначений 
юридичною особою у заяві про 
отримання ліцензії

Розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері фахової передвищої 
освіти зі спеціальності 013 Початкова 
освіта

Підстави для залишення заяви про розширення 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):

- у відомостях про педагогічних працівників, які забезпечують освітній 
процес за спеціальністю на рівні фахової передвищої освіти, надано неповну 
інформацію про кадрове забезпечення, зокрема відсутня інформація про 
категорію, педагогічне звання, що не відповідає вимогам підпункту З пункту 53 
Ліцензійних умов;

- у відомостях про педагогічних працівників, які працюють у здобувана 
ліцензії за основним місцем роботи, мають освітню та/або професійну 
кваліфікацію, яка відповідає спеціальності на рівні фахової передвищої освіти, 
відсутня інформацію про стаж, професійну кваліфікацію викладачів, що не 
відповідає вимогам підпункту 4 пункту 53 Ліцензійних умов;

- інформація про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті 
інформації та документів, передбачених Законами України «Про освіту» та 
«Про фахову передвищу освіту» наявна не в повному обсязі, згідно із додатком 
33, що не відповідає вимогам підпункту 12 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):

- заява про розширення провадження освітньої діяльності на рівні фахової 
передвищої освіти не містить даних, які обов’язково вносяться згідно з 
додатком 27 Ліцензійних умов (у разі ліцензування освітньої діяльності у філії в 
заяві додатково зазначається найменування посади, прізвище, ім’я та 
по батькові керівника, ідентифікаційний код, місцезнаходження, місце
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провадження освітньої діяльності, номер телефону, адреса електронної 
пошти філії);

- концепція освітньої діяльності за спеціальністю 013 Початкова освіта не 
відповідає вимогам підпункту 2 пункту 53 Ліцензійних умов.

- відсутні відомості про засоби провадження освітньої діяльності за 
спеціальність 013 Початкова освіта, що не відповідає вимогам таблиці З 
додатку ЗО до Ліцензійних умов.

Крім того зазначаємо, що закладу вищої освіти для отримання ліцензії у 
сфері фахової передвищої освіти необхідно мати відповідно до статті 27 Закону 
України «Про фахову передвищу освіту» структурний підрозділ, основним 
видом діяльності якого буде освітня діяльність у сфері фахової передвищої 
освіти. Право на провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої 
освіти такого структурного підрозділу зазначається в ліцензії відповідної 
юридичної особи (закладу вищої освіти). Згідно зі статтею 31 зазначеного 
Закону України структурний підрозділ закладу вищої освіти, основним видом 
діяльності якого є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти, 
відноситься за типом закладів фахової передвищої освіти до фахового коледжу.

Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати заяву та 

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

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ

Щ?


