
М ІН ІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
О Lf, РТ- 20 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 пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону 
України «Про внесення зміни до розділу II «Прикінцеві положення» Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 
хвороби (COVID-19)» щодо перебігу строків звернення за отриманням 
адміністративних та інших послуг під час дії карантину», постанови 
Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 165 «Деякі питання 
реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб»

НАКАЗУЮ :

1. Залишити заяву Волинського національного університету імені Лесі 
Українки від 02.06.2022 № 9115 про розширення провадження освітньої 
діяльності на рівні 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 Волинський національний університет імені Лесі 

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

заступника Міністра Вітренка А.

Міністр Сергій ШКАРЛЕТ



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від «___»____2022 р. № ___

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 9115

Дата 02.06.2022

Вх. № заяви юридичної особи 
691/0/9.5-22

Дата 17.06.2022

Найменування юридичної особи Волинський національний університет 
імені Лесі Українки

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125102

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

Започаткування провадження освітньої 
діяльності за освітньою програмою 
Медицина на третьому (освітньо- 
науковому) рівні вищої освіти, що 
передбачає присвоєння професійної 
кваліфікації з професій, для яких 
запроваджено додаткове регулювання, зі 
спеціальності 222 Медицина

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої
діяльності на рівні 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):

- відсутні копії документів, оформлених відповідно до вимог законодавства, 
що підтверджують право користування майном для кожного місця провадження 
освітньої діяльності (у документі № 5 електронної ліцензійної справи), зокрема: 
договори про співробітництво з КП «Волинське обласне патологоанатомічне 
бюро» Волинської обласної ради, з Волинським обласним центром ортопедії, 
травматології і артроскопії, з КП «Волинська обласна клінічна лікарня» 
Волинської обласної ради та ін. (зазначені у концепції освітньої діяльності за 
освітньо-науковою програмою Медицина) (порушення вимог підпункту 1 пункту 
47 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. 
[№ 1 187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови)).

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):

- у концепції освітньої діяльності за освітньою програмою Медицина, що
передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких 
запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти відсутні 
дані про необхідні засоби для провадження освітньої діяльності за вибірковими 
освітніми компонентами (порушення вимог підпункту 2 пункту 41 Ліцензійних 
умов);__________________________________________________________________



- у відомостях про якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та 
наукових працівників, які забезпечують освітній процес на третьому (освітньо- 
науковому) рівні вищої освіти, відсутні дані про науково-педагогічних 
працівників, які викладатимуть вибіркові освітні компоненти, що зазначені у 
концепції освітньої діяльності зі спеціальності 222 Медицина (порушення вимог 
абзацу першого пункту 35 Ліцензійних умов);

- у відомостях про якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та 
наукових працівників, які забезпечують освітній процес на третьому (освітньо- 
науковому) рівні вищої освіти, відсутня інформація про шифр наукової 
спеціальності у двох науково-педагогічних працівників (порушення вимог пунктів 
ЗО та 35, підпункту 4 пункту 41 Ліцензійних умов);

- у відомостях про забезпечення освітніх компонентів необхідними засобами 
провадження освітньої діяльності відсутні дані про забезпечення вибіркових 
освітніх компонентів засобами провадження освітньої діяльності (порушення 
вимог підпункту 6 пункту 41 Ліцензійних умов).

Крім того зазначаємо, що:
- частково відсутні копії документів, які підтверджують забезпечення

безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний 
доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до 
державних будівельних норм, правил і стандартів (крім будівель, існуюча 
об’ємно-планувальна схема яких не розрахована на здійснення заходів щодо 
інклюзивності), що повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань 
технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, 
або відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених 
обстежень, за кожним місцем провадження освітньої діяльності. Зазначаємо, що 
вимоги щодо доступності до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення під час провадження освітньої діяльності 
через три роки після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 р. № 347) для закладів освіти, які вже мають ліцензію на 
провадження освітньої діяльності (порушення вимог пункту 25, підпункту 8 
пункту 41 Ліцензійних умов).______________________________________________

________________Пропозиції щодо усунення недоліків______________________
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з 

вимогами Закону та Ліцензійних умов._____________________________________


