
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
О У  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 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 (СОУГО-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 Приватного вищого навчального закладу «Медико-

ГІриродничий Університет» від 16.05.2022 № 7228 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 Приватний вищий навчальний заклад «Медико-Природничий 
Університет» 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» (далі -  Закон)_____________________

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 7228

Дата 16.05.2022

Вх. № заяви юридичної особи
644/0/9.5-22

Дата 10.06.2022

Найменування юридичної особи Приватний вищий навчальний заклад 
«Медико-Природничий Університет»

Ідентифікаційний код юридичної особи 41149112
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про 
отримання ліцензії

Розширення провадження освітньої 
діяльності на рівні вищої освіти за 
освітньою програмою Медсестринство, 
що передбачає присвоєння професійної 
кваліфікації з професії, для яких 
запроваджено додаткове регулювання зі 
спеціальності 223 Медсестринство на 
другому (магістерському) рівні

Ліцензований обсяг за заявою юридичної 
особи

10 осіб (на рік)

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої 
____________ діяльності на рівні вищої 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 
згідно з цим Законом (пункт 2 частини другої статті 12 Закону):

- відсутні дані про науково-педагогічних працівників, які викладатимуть 
вибіркові освітні компоненти, які зазначені у концепції освітньої діяльності, а саме, 
«Медсестринство в психіатрії та наркології» та «Клінічна патофізіологія», що не 
відповідає вимогам абзацу першого пункту 35 Ліцензійних умов (документ № З 
електронної ліцензійної справи);

- у відомостях про якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та 
наукових працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну 
кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу на відповідному рівні вищої 
освіти відсутні дані про вчене звання за якою кафедрою отримано (Зоря Б. П.), що є 
порушенням вимог підпункту 3 пункту 41 Ліцензійних умов;

- за даними таблиці 2 «Забезпечення приміщеннями навчального призначення 
та іншими приміщеннями» (документ № 6 електронної ліцензійної справи) у 
ліцензіата відсутній спортивний майданчик (стадіон), що є порушенням вимог 
підпункту 2 пункту 39 Ліцензійних умов;

Також інформуємо про відсутність в електронній ліцензійній справі (відомості 
про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності) копій документів,



оформлених відповідно до чинного законодавства, які підтверджують наявність 
укладених угод з клінічними базами для провадження освітньої діяльності за 
освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з 
професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні
вищої освіти (документ № 5 електронної ліцензійної справи).____________________
___________________ Пропозиції щодо усунення недоліків___________________

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



Приватний вищий навчальний заклад 
"Медико-Природничий Університет" 
МИКОЛ АЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, 
МИКОЛАЇВ, ІНГУЛЬСЬКИЙ, просп. 
Богоявленський, 43-А, 54018 
Тсл.: 0965581385, 0512-58-71 -56

Private higher educational institution 
«Medical University o f Natural Sciences" 

Tel. 0965581385, 0512-58-71-56

СДЬБО № 7228 від 16.05.2022
Міністерство освіти і науки України 

01135,м. Київ, пр. Перемоги, 10

ЗАЯВА
про розширення провадження освітньої діяльності 

на рівні вищої освіти

Прошу розширити провадження освітньої діяльності за освітньою програмою 
(ОП) Медсестринство, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з 
професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, зі спеціальності 223 
Медсестринство на рівні: другий (магістерський) рівень вищої освіти з ліцензованим 
обсягом 10 осіб (на рік).

Здобував ліцензії (ліцензіат) Приватний вищий навчальний заклад
(повне найменування закладу освіти - юридичної особи)

"Медико-Природничий Університет1 1 ________________________________________

Керівник ректор Волков Михайло Анатолійович
(найменування посади, прізвище, ім 'я та по батькові)

Ідентифікаційний код юридичної особи ______________ 41149 Л 2_______________

Організаційно-правова форма _____________ Приватне підприємство_____________

Форма власності __________________________Приватна__________________________

Орган управління ___________________  Без підпорядкування_____________________

Місцезнаходження МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МИКОЛАЇВ, ІНГУЛЬСЬКИИ, 
просп. Вогоявленський, 43-А, 54018______ ___________________________ _____ _____

Місце провадження освітньої діяльності Навчальний корпус МПУ, 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МИКОЛАЇВ, Вогоявленський, 43 А; Гуртожиток МПУ, 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МИКОЛАЇВ, Вячеслава Чороновола, 12Б

Номер телефону, телефаксу ____________ 0965581385, 0512-58-71-56____________

Адреса електронної пошти _______ ______  mfo@vnz-mpii.com.ua___________ _

Адреса офіційного веб-сайту закладу освіти ___________vnz-mpu.com.ua__________

Міністерство освіти і науки України

№ 644/0/9.5-22 від 10.06.2022

mailto:mfo@vnz-mpii.com.ua


З Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності нарівні вищої освіти 
ознайомлений і зобов’язуюся їх виконувати.

Відомості, зазначені в документах, поданих для ліцензування, є достовірними.
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