
Рішення Комітету з питань етики  

Про внесення на розгляд Національного агентства подання про наявність у 

захищеній 27 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради  

Д 41.052.04 дисертації Павлишина П.Я. «Підвищення надійності роботи 

енергетичної арматури», поданій на здобуття наукового ступеню кандидата 

технічних наук, фактів академічного плагіату 

від 18 жовтня 2022 року №7 

 

До Міністерства освіти і науки України  (далі – МОН) 31 січня 2022 року 

(лист № 16-АД) надійшла скарга в електронній формі від голови Ради Центру 

академічної етики та досконалості в освіті «Етос» Сингаївської А.М. щодо 

виявлення в захищеній 27 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої 

ради Д 41.052.04 дисертації Павлишина П.Я. «Підвищення надійності роботи 

енергетичної арматури», поданій на здобуття наукового ступеню кандидата 

технічних наук,  текстових запозичень без посилань на джерела (далі – скарга). 

МОН своїм листом від 2 травня 2022 року (лист № 1/4716-22) надіслало скаргу 

для розгляду Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (далі 

– Національне агентство) в межах наданих йому законодавством повноважень 

(додаток 1). 

Комітетом з питань етики (далі – Комітет) на засіданні 26 липня 2022 року, 

протокол №3, ухвалено рішення про прийняття скарги до розгляду та про 

призначення доповідачем по скарзі, яка розглядається, Артюхова А.Є. 

1 жовтня 2022 року доповідачу був наданий звіт про перевірку дисертації 

Павлишина П.Я. «Підвищення надійності роботи енергетичної арматури», 

поданої на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук та захищеної 

27 квітня 2021 року, на предмет порушення академічної доброчесності у вигляді 

академічного плагіату (матеріали перевірки додаються). 

11 жовтня 2022 року на офіційному сайті оголошено дату засідання 

Комітету із розгляду скарги – 18 жовтня 2022 року. Після оголошення дати 

засідання Комітету на адресу Національного агентства надійшли листи-

звернення від: 1) Павлишина П.Я., 2) Пелиха С.М., 3) Мазуренка А.С та 



Кравченка В.П. Листи-звенення прийняті до уваги членами Комітету при 

розгляді скарги. 

На підставі наданих документів та інформації доповідача Комітет 

встановив: 

1. У дисертації Павлишина П.Я. «Підвищення надійності роботи 

енергетичної арматури» виявлено порушення академічної доброчесності у 

вигляді академічного плагіату, що підтверджується результатами проведеного 

аналізу виявлених, в тому числі, за допомогою відповідного програмного 

забезпечення фрагментів збігів щодо неправомірного використання наукових 

текстів (додатки 2- 3). 

На підставі зазначеного та відповідно до ст. 42 Закону України «Про 

освіту», ст. 19 Закону України «Про вищу освіту», пунктів 38, 41 Порядку 

присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2021 р. № 1197, пункту 22 

Порядку розгляду скарг/повідомлень щодо фактів академічного плагіату, 

фабрикації, фальсифікації, затвердженого на засіданні Національного агентства 

із забезпечення якості вищої освіти 21.06.2022 р., 

 Комітет ухвалив: 

1. Внести на розгляд Національного агентства подання про наявність в 

захищеній 27 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради                             

Д 41.052.04 дисертації Павлишина П.Я. «Підвищення надійності роботи 

енергетичної арматури», поданій на здобуття наукового ступеню кандидата 

технічних наук, фактів академічного плагіату.  

 

 

Голова Комітету з питань етики                                                        Артем АРТЮХОВ 

 

 


