
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
15. о?. 20 Т 2  р. м- Київ № <№-0.

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. Залишизш заяву Національного авіаційного університету від 31.05.2022 № 
9116 про розширення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо- 
науковому/освітньо-творчому) 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 Національний авіаційний 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 
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 № 9116

Дата 31.05.2022

Вх. № заяви юридичної особи 
693/0/9.5-22

Дата 17.06.2022

Найменування юридичної особи Національний авіаційний університет
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01132330

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

Розширення провадження освітньої і  

діяльності на рівні вищої освіти за 
освітньо-науковою програмою 
Архітектура та містобудування, що 
передбачає присвоєння професійної 
кваліфікації з професій, для яких 
запроваджено додаткове регулювання зі 
спеціальності 191 Архітектура та 
містобудування на третьому (освітньо- 
науковому/освітньо-творчому) рівні

Ліцензований обсяг за заявою 
юридичної особи

5 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):

- у відомостях про науково-педагогічних, педагогічних та наукових
працівників, які забезпечують освітній процес на відповідному рівні вищої 
освіти за освітньою програмою, частково відсутні данні про кадрове 
забезпечення, зокрема у окремих науково-педагогічних, педагогічних та 
наукових працівників відсутня інформація про шифр наукової спеціальності 
(Авдеева М. С., Барановська Л. В., Павленко П. В., Казак В. М. та Дротянко Л. 
Г.), що не відповідає вимогам підпункту 3 пункту 41 Ліцензійних умов 
(документ № 3 електронної ліцензійної справи);

- у відомостях про науково-педагогічних, педагогічних та наукових |
працівників, які працюють за основним місцем роботи, мають відповідну 
освітній програмі освітню та/або професійну кваліфікацію за інформацією яка 
наявна в електронній ліцензійній справі у науково-педагогічних працівників 
Махінько Н. О., Степанчук О.В., Карпов В. В. не підтверджено професійну 
кваліфікацію (відомості про практичний досвід професійної та/або управлінської |



роботи, що безпосередньо стосується змісту освітнього (практичного) 
компонента, із зазначенням посади та строку роботи на цій посаді), що не 
відповідає вимог абзацу другого пункту 43, підпункту 4 пункту 47 Ліцензійних 
умов (документ № 4 електронної ліцензійної справи).

Крім того зазначаємо, що у відомостях про науково-педагогічних, 
педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи, 
мають відповідну освітній програмі освітню та/або професійну кваліфікацію із 5 
зазначених науково-педагогічних працівників тільки дві особи мають 
відповідний науковий ступінь та/або вчене звання._______________________

Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати заяву та 

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


