
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
0 А  20 р.

м. Київ № 7^  -

Про залишення заяви без розгляду

Відповідно до абзац) другого частини першої і частини другої статті 12 
Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», абзац)' 
третього частини другої статті 18 Закону України «Про фахову передвищу 
освіту»

НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву Львівського національного аграрного університет) для 

Тлумацького коледжу Львівського національного аграрного університет) 
від 14.02.2020 № 22 про розширення провадження освітньої діяльності у сфері 
фахової передвищої освіти без розгляду згідно з підставами, що додаються.

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

прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Львівський національний аграрний університет про 

прийняте органом ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказ) покласти на директора 

департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Кришгоф С. Д.

Єгор СТАДНИМЗаступник Міністра



Додаток
до наказу Міністерства освіти і щуки 
від « 2А » 0  2020 р. № г  Ч- ' [\

Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері фахової передвищої освіти без розгляду

відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів 
___________________ господарської діяльності» (далі -  Закон)________ _____

Вих. № заяви юридичної особи 22 Дата 14.02.2020
Вх. № заяви юридичної особи 273/0/10.1-20 Дата 17.02.2020
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи 
Найменування відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

Львівський національний аграрний 
університет__________ _____

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділ) юридичної особи 
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про отримання 
ліцензії

00493735________________
Т.тумацькпй коледж Львівського 
національного аграрного 
\ ніверсптету 
3.4 71 171

Розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері фахової 
передвищої освіти за спеціальністю 
151 Автоматизація та комп'ютерно- 
інтегровані технології

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої 
__________діяльності у сфері фахової передвищої освіти без розгляду_________

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 Закон} ):

концепція освітньої діяльності за спеціальністю 151 Автоматизація та 
комп'ютерно-інтегровані технології за переліком показників не відповідає 
вимогам підпункту 5 пункту 64 Ліцензійних \мов провадження освітньої 
діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 
2015 р. №1187 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінет} 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347) (далі -  Ліцензійні умови):

відсутня інформація про обладнання та програмне забезпечення
спеціалізованих комп'ютерних лабораторій, які забезпечують виконання 
навчального плану за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно- 
інтегровані технології та інформація про соціальну інфраструктуру (таблиці 4-5 
додатку 9 до Ліцензійних умов);

- таблиця 1 «Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення 
навчальних дисциплін спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно- 
інтегровані технології» за переліком та найменуванням показників не відповідає 
таблиці 1 додатку 10 до Ліцензійних умов:

- відсутня інформація про забезпечення програмами і базами для 
проходження практики (таблиця 2 додатку 10 до Ліцензійних умов):

- таблиця 2 «Забезпечення підручниками, навчальними посібниками,
довідковою та іншою навчальною літературою» за найменування показників не 
відповідає вимогам таблиці 2 додатку 11 до Ліцензійних умов._ _____

позиції щодо усунення недоліків
Подати заяву та документи згідно з вимогами Закону та Ліцензійних умов.


