
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
6?  9 . 20 ^ р .  м. Київ №

Про залишення заяви без розгляду

Відповідно до абзацу другого частини першої і частини другої статті 
12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
абзацу другого частини другої статті 24 Закону України «Про вищу 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 (СОУЮ-19)»

НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву Черкаської медичної академії від 01.07.2021 № 6650 

про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти без 
розгляду згідно з підставами, що додаються.

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

про прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Черкаську медичну академію про прийняте органом 

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

Міністра з питань європейської інтеграції Вітренка А.

Міністр

%



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « /РУ» о^  2021 р. №

Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері вищої 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 № 6650

Дата 01.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1373/0/9.5-21

Дата 05.07.2021

Найменування юридичної особи Черкаська медична академія
Ідентифікаційний код юридичної особи 02011686
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про 
отримання ліцензії

Розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти за 
освітньою програмою Екстрена 
медицина зі спеціальності 
223 Медсестри нство за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері вищої 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):

- відсутня концепція освітньої діяльності за освітньою програмою, що 
передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професії, для якої запроваджено 
додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти, яка включає: перелік 
освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених освітньою 
програмою результатів навчання, із зазначенням необхідних засобів для 
провадження освітньої діяльності, інформацію про відповідність стандарту вищої 
освіти відповідного рівня, відповідно до якого ліцензіат планує провадити освітню 
діяльність (порушення підпункту 2 пункту 41 Ліцензійних умов); *

- відсутні відомості про загальну інформацію про забезпечення науково- 
педагогічними, педагогічними та науковими працівниками освітнього процесу за 
освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з 
професії, для яких запроваджено додаткове регулювання (порушення підпункту З 
пункту 41 Ліцензійних умов, таблиця 1 додатку 15 до Ліцензійних умов);

відсутні відомості про забезпечення приміщеннями, навчального 
призначення та іншими - приміщеннями у документі 6 електронної справи 
(порушення підпункту 5 пункту 41 Ліцензійних умов, таблиця 2 додатку 17 до 
Ліцензійних умов);

- відсутня копія документа, який підтверджує забезпечення безперешкодного 
доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення (порушення підпункту 8 пункту 41 Ліцензійних 
умов);

- відсутні відомості про засоби провадження освітньої діяльності для освітніх 
програм, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для 
яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти ]



(порушення підпункту 6 пункту 41 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):

,- відомості про якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та
наукових працівників, які забезпечують освітній процес за освітньою програмою, 
що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професією, для якої 
запроваджено додаткове регулювання складені не за встановленою формою 
(порушення підпункту 3 пункту 41 Ліцензійних умов, таблиця 2 додатку 15 до 
Ліцензійних умов);

- відомості про якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та
наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи, мають 
відповідну освітній програмі в межах спеціальності освітню та/або професійну 
кваліфікацію складені не за встановленою формою (порушення підпункту 4 
пункту 41 Ліцензійних умов, таблиця 1 додатку 16 до Ліцензійних умов);

- відомості про загальну площу приміщень, що використовуються в 
освітньому процесі складені не за встановленою формою (порушення підпункту 5 
пункту 41 Ліцензійних умов, таблиця 1 додатку 17 до Ліцензійних умов);

- відсутня інформація про мову освітнього процесу, про правила поведінки 
здобувана освіти в закладі освіти, про план заходів, спрямованих на запобігання та 
протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти, про порядок подання та розгляду 
(з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі 
освіти, про порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі 
освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування), про 
матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними 
умовами), про кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами, про 
бюджет закладу освіти у відкритому доступі на власному вебсайті (порушення
підпункту 10 пункту 41 Ліцензійних умов).__________________________________
____________________ Про пози ції щодо усунем ми недол і кі в ___

Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з 
вимогами Закону та Ліцензійних умов._________ ________ ____________


