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Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 17 (22) 

від 03 жовтня 2022 р. 

Місце проведення: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1  

Голова – Бутенко А.П. 

Присутні 19 членів Національного агентства з 23: 

Авшенюк Н.М. (дистанційно), Алькема В.Г. (дистанційно), Андрєєв М.А. (дистанційно),                                     

Артюхов А.Є. (дистанційно), Бутенко А.П. (дистанційно), Длугопольський О.В. 

(дистанційно), Жученко О.А. (дистанційно), Єременко О.В. (дистанційно),                 

Золотарьова І.О. (дистанційно), Медведєв В.К. (дистанційно), Моркляник Б.В. 

(дистанційно), Назаров І.В. (дистанційно), Олексів І.Б. (дистанційно), Пріхна Т.О. 

(дистанційно), Стецюк О.В. (дистанційно), Стукало Н.В. (дистанційно), Татарчук Т.Ф. 

(дистанційно), Царенко П.М. (дистанційно), Янсе Л.А. (дистанційно) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про внесення до ЄДЕБО інформації щодо сертифікату про акредитацію 

освітньої програми «Фармація, промислова фармація» Приватного вищого 

навчального закладу Київського медичного університету (Цятковська А.М., 

Стукало Н.В.).  

2. Про виправлення технічної помилки шляхом внесення зміни до підпункту 3 

пункту 16 Порядку розгляду скарг/повідомлень щодо фактів академічного 

плагіату, фабрикації, фальсифікації (Шипілов Л.М., Назаров І.В.).  

3. Про оголошення конкурсу до галузевих експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти (Назаров І.В.). 

 

СЛУХАЛИ: Бутенка А.П. про погодження порядку денного засідання Національного 

агентства.  

 

ВИРІШИЛИ: погодити порядок денний засідання Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти.  

 

(результати голосування: за – 19, проти – немає, утрималися – немає) 

 

1. Про внесення до ЄДЕБО інформації щодо сертифікату про акредитацію освітньої 

програми «Фармація, промислова фармація» Приватного вищого навчального 

закладу Київського медичного університету 

 

СЛУХАЛИ: Стукало Н.В. про внесення інформації до ЄДЕБО щодо сертифікату серійний 

номер 2022_72 про акредитацію освітньо-професійної програми другого (магістерського) 

рівня вищої освіти «Фармація, промислова фармація», термін дії до 30.06.2023, ID в 

ЄДЕБО 35646, Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний 

університет», виданого Акредитаційним агентством у галузях охорони здоров’я та 

суспільних наук (Німеччина) (the Accreditation Agency in Health and Social Sciences 

(AHPGS) 29.09.2022 р. 

 

ВИРІШИЛИ: внести інформацію до ЄДЕБО щодо сертифікату серійний номер 2022_72 

про акредитацію освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої 

освіти «Фармація, промислова фармація», термін дії до 30.06.2023, ID в ЄДЕБО 35646, 
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Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет», виданого 

Акредитаційним агентством у галузях охорони здоров’я та суспільних наук (Німеччина) 

(the Accreditation Agency in Health and Social Sciences (AHPGS) 29.09.2022 р. 

 

 (результати голосування: за – 19, проти – немає, утрималися – немає) 

 

2. Про виправлення технічної помилки шляхом внесення зміни до підпункту 3 

пункту 16 Порядку розгляду скарг/повідомлень щодо фактів академічного плагіату, 

фабрикації, фальсифікації  

 

СЛУХАЛИ: Шипілова Л.М., Назарова І.В. про необхідність виправлення технічної 

помилки шляхом внесення зміни до підпункту 3 пункту 16 Порядку розгляду 

скарг/повідомлень щодо фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації.  
  
ВИРІШИЛИ:  
1. Виправити технічну помилку шляхом внесення зміни до підпункту 3 пункту 16 Порядку 

розгляду скарг/повідомлень щодо фактів академічного плагіату, фабрикації, 

фальсифікації, замінивши цифру «18» на цифру «19».  
 

(результати голосування: за – 19, проти – немає, утрималися – немає) 

 

3. Про оголошення конкурсу до галузевих експертних рад Національного агентства 

із забезпечення якості вищої освіти  

 

СЛУХАЛИ: Назарова І.В. про оголошення конкурсу до галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.   
 

ВИРІШИЛИ: оголосити конкурс до галузевих експертних рад Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти  на вакансії міжнародного експерта з таких галузей знань 

з 05 жовтня 2022 до 20 жовтня 2022 року:   
01 Освіта  
04 Богослов’я  
07 Управління та адміністрування  
08 Право  
14 Електрична інженерія  
17 Електроніка та телекомунікації  
20 Аграрні науки та продовольство  
23 Соціальна робота  
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону  

  
(результати голосування: за – 19, проти – немає, утрималися – немає) 

 

 

 

Голова                                                                                            Андрій БУТЕНКО 
 

 

 

Протокол склала провідний  

фахівець відділу підготовки засідань  

та супроводу роботи комітетів                                                            Ірина ГРУЗИНСЬКА 


