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Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 18 (23) 

від 13 жовтня 2022 р. 

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

Голова – Бутенко А.П. 

Присутні 21 член 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),               

Колесникова О.В. (дистанційно), Медведєв В.К. (дистанційно), Моркляник Б.В. 

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

(дистанційно), Смирна Л.В. (дистанційно), Стецюк О.В. (дистанційно), Стукало Н.В. 

(дистанційно), Татарчук Т.Ф. (дистанційно), Фесенко Л.С. (дистанційно), Царенко П.М. 

(дистанційно), Янсе Л.А. (дистанційно) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про Четверте звернення Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти до світової академічної спільноти щодо припинення співпраці з освітянами 

та науковцями російської федерації (Бутенко А.П., Стукало Н.В.). 

2. Про зміни у персональному складі галузевої експертної ради (Назаров І.В.). 

3.Про продовження термінів конкурсів до галузевих експертних рад 

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

4.Про скарги щодо порушення академічної доброчесності, отримані Національним 

агентством до введення в дію Порядку розгляду скарг/повідомлень щодо фактів 

академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації (Артюхов А.Є). 

 

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 – 21, проти – немає, утрималися – немає) 

 

1. Про Четверте звернення Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти до світової академічної спільноти щодо припинення співпраці з освітянами та 

науковцями російської федерації  

 

СЛУХАЛИ: Бутенка А.П. про Четверте звернення Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти до світової академічної спільноти щодо припинення 

співпраці з освітянами та науковцями російської федерації.  

 

ВИРІШИЛИ: затвердити Четверте звернення Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти до світової академічної спільноти щодо припинення співпраці з 

освітянами та науковцями російської федерації (додаток 1). 

 

(результати голосування: за – 21, проти – немає, утрималися – немає) 
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2. Про зміни у персональному складі галузевої експертної ради 
 

СЛУХАЛИ: Назарова І. В. про зміни у персональному складі галузевої експертної ради з 

галузі знань 07 Управління та адміністрування.    

  

ВИРІШИЛИ:  
1. Вивести зі складу галузевої експертної ради з галузі знань 07 Управління та 

адміністрування Біловодську Олену Анатоліївну.  

2. Відзначити Біловодську Олену Анатоліївну подякою Національного агентства.  

 

(результати голосування: за – 21, проти – немає, утрималися – немає) 

 

3. Про продовження термінів конкурсів до галузевих експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти 
 

СЛУХАЛИ: Назарова І. В. про продовження термінів конкурсів до галузевих експертних 

рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.    

 

ВИРІШИЛИ:   

Продовжити конкурси до галузевих експертних рад, оголошені від 27 вересня 2022 р. та 

03 жовтня 2022 р., та забезпечити прийом документів до 27 жовтня 2022 р. на вакансії: 

1) міжнародного експерта з таких галузей знань:    

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   

2) до галузевих експертних рад з таких галузей знань:   

01 Освіта – 1 представник здобувачів вищої освіти;   

01 Педагогіка – 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 011 

Освітні, педагогічні науки;  

02 Культура і мистецтво – 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі 

спеціальності 026 Сценічне мистецтво;   

04 Богослов’я –  1 науково-педагогічний / науковий працівник;   1 представник 

здобувачів вищої освіти;   

05 Соціальні та поведінкові науки –  1 науково-педагогічний / науковий працівник зі 

спеціальності 053 Психологія;  1 представник здобувачів вищої освіти;   

1 представник роботодавців;   

06 Журналістика – 1 представник роботодавців; 1 представник здобувачів вищої 

освіти;   

07 Управління та адміністрування – 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі 

спеціальності 075 Маркетинг; 1 представник здобувачів вищої освіти;   

08 Право –  1 представник здобувачів вищої освіти;   

09 Біологія –  1 представник здобувачів вищої освіти;   

10 Природничі науки –  1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 

101 Екологія;   

11 Математика та статистика –  1 науково-педагогічний / науковий працівник зі 

спеціальності 113 Прикладна математика;  1 представник здобувачів вищої освіти;   

12 Інформаційні технології –  1 представник здобувачів вищої освіти;   
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13 Механічна інженерія – 1 представник здобувачів вищої освіти;   

14 Електрична інженерія – 1 представник здобувачів вищої освіти;   

15 Автоматизація та приладобудування –  1 науково-педагогічний / науковий 

працівник зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;            

1 представник здобувачів вищої освіти;    

18 Виробництво та технології –  1 представник роботодавців;   

20 Агрономія та продовольство  –  1 науково-педагогічний / науковий працівник зі 

спеціальності 203 Садівництво та виноградарство;    

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону –  1 науково-

педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 253 Військове управління (за 

видами збройних сил);   

27 Транспорт –  1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності                  

271 Річковий та морський транспорт; 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі 

спеціальності 274 Автомобільний транспорт;   

28 Публічне управління та адміністрування – 1 представник здобувачів вищої освіти.   

 

4. Про скарги щодо порушення академічної доброчесності, отримані Національним 

агентством до введення в дію Порядку розгляду скарг/повідомлень щодо фактів 

академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації 

 

СЛУХАЛИ: Артюхова А.Є. щодо перспектив розгляду скарг про порушення академічної 

доброчесності, отриманих Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 

до введення в дію Порядку розгляду скарг/повідомлень щодо фактів академічного 

плагіату, фабрикації, фальсифікації (далі – Порядок). 

 

ВИРІШИЛИ:  

Доручити секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: 

1) сформувати список скарг, які надійшли до прийняття Порядку, та інформацію про їх 

розгляд закладами вищої освіти;  

2) надати сформований список скарг та інформацію про їх розгляд членам Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

 

(результати голосування: за – 21, проти – немає, утрималися – немає) 

 

 

 

Голова                                                                             Андрій БУТЕНКО 
 

 

Протокол склала провідний  

фахівець відділу підготовки засідань  

та супроводу роботи комітетів                                                            Ірина ГРУЗИНСЬКА 


