
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

В ІД «/?-?»  2 0 А О о. К иїв №  ґ)->—із!■/#■*>

Про усунення порушень вимог 
законодавства у сфері вищої освіти 
Приватним вищим навчальним! закладом 
«Київський медичний університет»

У період з 24 по 26 лютого 2020 року на підставі наказу Державної служби 
якості освіти України від 14.02.2020 №01-12/32 «Про позапланову перевірку 
Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет'», 
відповідно до статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності», абзацу сьомого частини другої 
статті 67 Закону України «Про освіту», Положення про Державну службу якості 
освіти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 
березня 2018 р. № 168 та листа МОН від 28.1.2020 № 104/01-22

посадовими особами Державної служби якості освіти України: 
РИБАЧУКОМ Костянтином Володимирович -  начальником відділу 

організаційно-аналітичного супроводу заходів державного нагляду (контролю) 
департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти 
дорослих Державної служби якості освіти України (голова комісії);

ОЛІИНИК Лесею Володимирівною -  начальником відділу контролю за 
діяльністю закладів вищої освіти департаменту контролю у сфері вищої, фахової 
передвищої освіти і освіти дорослих Державної служби якості освіти України; 

за участю
ПЕЛЬО Ігоря Михайловича -  декана медичного факультету № 4 

Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, 
у присутності
ІВНЄВА Бориса Борисовича -  ректора Приватного вищого навчального 

закладу «Київський медичний університет»,
здійснено планову перевірку Приватного вищого навчального закладу 

«Київський медичний університет» (далі -  Уні верситет) 
код згідно з ЄДРПОУ: 16478809



місцезнаходження суб’єкта господарювання, номер телефону, телефаксу та
адреса електронної пошти: вул. Велика Васильківська, 17 А, м. К и їв , 02099,
тел./факс (044) 567-29-29; е-мейл: info@knrm.edu.iJia

ступінь ризику: високий
види об’єктів та/або види господарської' діяльності ( із зазначенням коду

згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід: 85.42 Вища освіта
Згідно з актом від 26.02.2020 № 01-12/32- 03-06/1 під час проведення заходу 

державного нагляду (контролю) виявлено порушення вимог законодавств;:! у 
сфері вищої освіти.

Відповідно до частини восьмої статті 7 Закону України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», законів 
України «Про освіту», «Про вищу освіту», підпункт}' 7 пункту 4 Положення про 
Державну службу якості освіти України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 168, вказую на допущенії порушення 
та

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Приватний вищий навчальний закладу «Київський мед|фшмй 
університет» (ІВНЄВ Б. Б.)

1.1. У встановлені терміни усунути (припинити) такі порушення:

№
з/п

Стислий зміст виявлених порушень 
(недоліків)

Посилання на пункти, 
статті нормативно- 

правового акта

Термін 
усунення 

порушення або 
недоліку 

(число, місяць,
____ £М____

Відмітки про 
виконання 

питься(робі
суС

ГОСПОД
’остом 

і арю$ання)

1. Приймальна комісія
Університету приймає
рішення лише «про розгляд 
заяв іноземних громадян щодо 
зарахування», проте рішення 
про допуск вступників з числа 
іноземних громадян до участі 
у конкурсному відборі (до 
участі у вступних 
випробуваннях) Приймальною 
комісією Університету не 
приймались.

Абзац другий, 
пункту 1 розділу І 
Положення про 
приймальну комісію 
вищого навчального 
закладу, 
затвердженого 
наказом
Міністерства освіти 
і науки України від 
15 жовтня 2015 року 
№ 1085,
зареєстрованого в 
Міністерстві 
юстиції України 04 
листопада 2015 року 
за № 1353/27798 
(Положення про 
приймальну комісію 
вищого навчального 
закладу_____(Наказ

До
04.06.2020



Міністерства освіти 
і науки України 
від 15.10.2015 
№ 1085)).__________

До складів відбіркової, 
предметних екзаменаційних 
комісій та робочої групи з 
прийому на навчання 
іноземних громадян
Університету у 2019 році 
внесено зміни відповідними 
наказами від 06.06.2019 та за 
змістом вказується саме 
«створення» (замість
«внесення змін» до раніше 
створеного складу) цих 
підрозділів Приймальної 
комісії. Крім того, в 
Положенні відсутній розподіл 
повноважень між
підрозділами Приймальної 
комісії, іцо унеможливлює 
встановити основні завдання, 
обов'язки та відповідальність 
за достовірність інформації під 
час організації та проведення 
Вступної кампанії.

Абзац
вісімнадцятий 
пункту 3 розділу І 
Положення про 
приймальну комісію 
вищого навчального 
закладу (Наказ; 
Міністерства освіти 
і науки України 
від 15.10.2015 №
1085).

29.05.2020

Екзаменаційні матеріали для 
проведення вступних
випробувань для іноземців у 
2019 році, зокрема програми 
вступних випробувань, тестові 
завдання, критерії оцінювання 
з предметів мови вивчення та 
хімії затверджено Головою 
Приймальної комісії (без 
введення в дію відповідним 
наказом керівника ЗВО).

Пункт першині 
розділу IV
Положення про 
приймальну комісію 
вищого навчального 
закладу (Наказ; 
Міністерства освіти 
і науки України 
від 15.10.2015 №
1085).

29.05,2020

В Університеті відсутні 
журнали реєстрації заяв 
вступників з числа іноземних 
громадян на відповідні 
конкурсні пропозиції у 2019 
році із зазначенням 
вичерпного переліку
інформації відповідно до

Пункт перший! 
розділу III
Положення про 
приймальну комісію 
вищого навчального 
закладу (Наказі 
Міністерства освіти 
і науки України

29.05,2020



встановленої форми, яку 
затверджено Наказом
Міністерства освіти і науки 
України 13 лютого 2019 року 
№ 179 «Про затвердження 
форм документів з підготовки 
фахівців у закладах вищої 
освіти», зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 
07 березня 2019 року за № 
233/33204)

від 15.10.2015 
№ 1085)

Більшість робіт вступників під 
час вступних випробувань не 
шифрувались (наприклад, 
Картмен Г ьокгуг, Огуз 
Ферхат, Соргуджу Роді, Онйіа 
Олуома Пашалін, Саглам 
У фук, Ашкар Реджаі, Кара 
Уммухани, Карабаджак Мерт).

Пункт 10 розділу IV 
Положення про 
приймальну комісію 
вищого навчального 
закладу (Наказ 
Міністерства освіти 
і науки України 
від 15.10.2015 
№1085).

2905.2020

Відомості одержання-
повернення письмової роботи 
відсутні.

Пункт 8 розділу IV 
Положення про 
приймальну комісію 
вищого навчального 
закладу (Наказ 
Міністерства освіти 
і науки України від 
15.10.2015 № 1085).

29.05.2020

Відомості 
тестування 
громадян не 
встановленій

вступного 
іноземних 

відповідають 
формі, що

затверджена наказом МОН від 
13.02.2019 № 179,
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 07 березня 
2019 р. за № 233/33204. 
Зокрема, відсутня інфюрмація 
щодо реєстраційного номера 
відомості, ступеня вищої 
освіти/ освітньо-
кваліфікаційного рівня,
конкурсної пропозиції, дати 
проведення вступного
випробування, часу початку та 
закінчення вступного

Пункт 13 розділу IV 
Положення про 
приймальну комісію 
вищого навчального 
закладу (Наказ 
Міністерства освіти 
і науки України 
від 15.10.2015 
№ 1085).

29.05.2020



випробування, кількість балів 
не прописано словами, 
відсутні підписи
екзаменаторів щодо
результатів випробування 
кожного вступника, а також 
відсутній підпис
відповідального секретаря 
Приймальної комісії.
Всупереч вимог законодавства 
частина наказів про 
відрахування та поновлення 
студентів не погоджувалася з 
органом студентського
само врядування.

Пункти 1 частини 
шостої статті 40 ЗУ 
«Про вищу освіту»

03.06.2020

Всупереч вимог пункту 3.4 
власного Положення про 
порядок переведення
поновлення та відрахування 
студентів Приватного вищого 
навчального закладу
«Київський медичний
університет», розглянутого та 
затвердженого на засіданні 
вченої ради 29.08.2017 
(протокол №1) щодо 
поновлення студентів не 
пізніше 01 листопада, має 
місце поновлення студентів з 
порушенням зазначених
термінів.

Частина п’ята статгі 
46 ЗУ «Про вишу 
освіту»

04.06.2020

10. Всупереч вимог пункту 2.10 
вищезазначеного власного 
Положення про порядок 
переведення поновлення та 
відрахування студентів,
зокрема щодо максимально 
допустимого обсягу
академічної різниці не більше 
20 кредитів, окремі студенти 
поновлені на навчання зі 
значним перевищенням
вказаної норми. Наприклад, 
Куліхова Юліана Олегівна 
поновлена з академічною 
різницею 37.5 кредитів (наказ

Частина п’ята статгі 
46 ЗУ «Про вишу 
освіту»

29.05.2020



від 24.09.2019 №1201/с),
Борисенко Анастасія
Вікторівна поновлена з 
академічною різницею 31 
кредит (наказ від 03.10.2019 
№1333/с).

11. Аналіз особових справ 
іноземних студентів виявив 
порушення пунктів 9 та 17 
Наказу Міністерства освіти і 
науки України «Деякі питання 
організації набору та навчання 
(стажування) іноземців та осіб 
без громадянства» від 
01.11.2013 №1541,
зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 
25 листопада 2013 р. за 
№2004/24536.

Стаття 44 Закону 
України «Про вищу 
освіту

29.05.2020

12. Виявлено некоректно
сформований наказ про 
поновлення студентки Покос 
Інна Сергіївна на 5 курс 9 
семестру спеціальності
7.12020101 «Фармація» після 
відрахування з 5 курсу 10 
семестру стоматологічного 
факультету (наказ про 
поновлення від 30.08.2019 № 
990/с, протокол приймальної 
комісії від 30.08.2019, №40).

Частина п’ята статті 
46 ЗУ «Про вищу 
освіту»

29.05.2020

1.2. Поінформувати Державну службу якості освіти України про фактичні 
заходи щодо усунення недоліків та порушень, виявлених під час згаданої 
перевірки до 05 червня 2020 року.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на директора 
департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти 
дорослих Державної служби якості освіти України ТЕЛЯЧОГО К). В.

Тимчасово виконуюча 
обов’язки Голови Алла БОНДАР


