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Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 19 (24) 

від 25 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., Алькема В.Г. (дистанційно), Андрєєв М.А. (дистанційно),                     

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

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

Назаров І.В., 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), 

Цвіліховський М.І. (дистанційно), Янсе Л.А. (дистанційно). 

Присутні на засіданні: Осіюк О.О., заступниця керівника секретаріату, Денискіна Г.О., 

керівниця відділу акредитації освітніх програм, Пізнюк Л.В., керівниця відділу супроводу 

галузевих експертних рад, Цятковська А.М., керівниця відділу зв’язків з громадськістю та 

міжнародного співробітництва, Шипілов Л.М., керівник відділу супроводу разових рад та 

аналітики.  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. 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 (Артюхов А.Є.). 

2. Про надання умовних (відкладених) акредитацій освітнім програмам відповідно до 

Постанови КМУ від 16.03.2022 р. № 295 «Про особливості акредитації освітніх програм, 

за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану»                

(Бутенко А.П.). 

3. Про зміни у Графіку прийняття заяв про акредитацію освітніх програм та відомостей 

про самооцінювання від ЗВО та наукових установ у 2022/23 навчальному році                                    

(Бутенко А.П., Денискіна Г.О.). 

4. Про затвердження Положення про систему забезпечення якості діяльності 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Стукало Н.В.). 

5. Про внесення змін до Тимчасового порядку акредитації освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, в умовах воєнного стану                   

(Єременко О.В.). 

6. Про відповідність експертів, що входять до реєстру Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, вимогам до міжнародного експерта (Стукало Н.В.). 

7. Про зміни до додатку 2 Положення про галузеві експертні ради Національного 

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

8. Про внесення змін до пункту 8 Порядку погодження проєктів стандартів вищої освіти 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (Назаров І.В.). 

9. Про зміни у персональних складах галузевих експертних рад Національного агентства із 

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

10. Про оголошення конкурсу до галузевих експертних рад Національного агентства із 

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

11. Про погодження проєкту наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання 

розміщення державного (регіонального) замовлення, поєднання спеціальностей 
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(предметних спеціальностей), спеціалізацій та присвоєння педагогічних професійних 

кваліфікацій закладами фахової передвищої, вищої освіти» (Єременко О.В.). 

12. Про пролонгування дії Стратегії Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти (Стукало Н.В.). 

13. Про підтримку кандидатури Янсе Лілії Амінівни, членкині Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, для участі в конкурсі на заміщення вакансій дійсних 

членів (академіків) Національної академії аграрних наук України. 

14. Різне. 

 

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 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 

 

СЛУХАЛИ: Артюхова А.Є. про подання Комітету з питань етики (рішення від 18 жовтня 

2022 року №7) щодо наявності 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.  

 

ВИРІШИЛИ:   

1. За результатами обговорення подання Комітету з питань етики щодо наявності 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 визнати необґрунтованими пояснення Павлишина П.Я., Пелиха C.М., директора 

науково-навчального інституту енергетики Національного університету «Одеська 

політехніка», д.т.н., проф. Мазуренка А.С. та завідувача кафедри атомних електростанцій 

Національного університету «Одеська політехніка», д.т.н., проф. Кравченка В.П. щодо 

правомірності використання наукових текстів інших авторів без відповідного посилання. 

 

2. Керуючись статтею 42 Закону України «Про освіту», частиною 9 статті 19 Закону 

України «Про вищу освіту», частиною 7 статті 28-1 Закону України “Про наукову і 

науково-технічну діяльність”, пунктами 38-39, 41 Порядку присудження та позбавлення 

наукового ступеня доктора наук, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 17.11.2021 р. № 1197, пунктом 28 Порядку розгляду скарг/повідомлень щодо фактів 

академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, затвердженого на засіданні 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 21.06.2022 р., за 

результатами розгляду подання Комітету з етики щодо наявності 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 та результатами 

проведеного аналізу виявлених за допомогою відповідного програмного забезпечення, а 

також візуального порівняння, фрагментів збігів щодо неправомірного використання 

наукових текстів, ідей, розробок, наукових результатів і матеріалів інших авторів без 
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відповідного посилання у дисертації Павлишина П.Я. «Підвищення надійності роботи 

енергетичної арматури», встановити факт наявності академічного плагіату в дисертації 

Павлишина Павла Яремовича «Підвищення надійності роботи енергетичної арматури», 

поданій на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук та захищеній 27 квітня 

2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.04.  

  

3. Відповідно до пункту 41 Порядку присудження та позбавлення наукового ступеня 

доктора наук, надіслати до Міністерства освіти і науки України копію прийнятого 

рішення разом з результатами проведеного аналізу виявлених за допомогою відповідного 

програмного забезпечення фрагментів збігів щодо неправомірного використання наукових 

текстів, ідей, розробок, наукових результатів і матеріалів інших авторів без відповідного 

посилання. 

 

(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – 1) 

 

2. Про надання умовних (відкладених) акредитацій освітнім програмам відповідно до 

Постанови КМУ від 16.03.2022 р. № 295 «Про особливості акредитації освітніх 

програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного 

стану»        

          

СЛУХАЛИ: Бутенка А.П. про надання умовних (відкладених) акредитацій. 
 

ВИРІШИЛИ: у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2022 р. 

№ 295 «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку 

здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану», ухвалити рішення про надання умовної 

акредитації освітнім програмам (згідно додатку 1) без проведення або з частковим 

проведенням акредитаційної експертизи.  

Результати голосування наведені у додатку до протоколу.  

Усього ухвалено рішень:  

- умовна (відкладена) акредитація – 42. 

 

3. Про зміни у Графіку прийняття заяв про акредитацію освітніх програм та 

відомостей про самооцінювання від ЗВО та наукових установ у 2022/23 навчальному 

році                                     

 

СЛУХАЛИ: Бутенка А.П., Денискіну Г.О. про зміни до графіку прийняття заяв про 

акредитацію освітніх програм та відомостей про самооцінювання від закладів вищої 

освіти та наукових установ у 2022/23 навчальному році. 

 

ВИРІШИЛИ:  погодити зміни до графіка прийняття заяв про акредитацію освітніх 

програм та затвердити графік прийняття акредитаційних справ та відомостей про 

самооцінювання від закладів вищої освіти та наукових установ у 2022/23 навчальному 

році (додаток 2 ). 

 

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

 

4. Про затвердження Положення про систему забезпечення якості діяльності 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

СЛУХАЛИ: Стукало Н.В. про необхідність затвердження Положення про систему 

забезпечення якості діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти. 
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ВИРІШИЛИ: затвердити Положення про систему забезпечення якості діяльності 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (додаток 3). 

 

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

 

5. Про внесення змін до Тимчасового порядку акредитації освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, в умовах воєнного стану                    

 

СЛУХАЛИ: Єременко О.В. про внесення змін до Тимчасового порядку акредитації 

освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, в умовах 

воєнного стану. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити Тимчасовий порядок акредитації освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, в умовах воєнного стану (зі змінами). 

 

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

 

6. Про відповідність експертів, що входять до реєстру Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, вимогам до міжнародного експерта  

 

СЛУХАЛИ: Стукало Н.В. про відповідність експертів, що входять до реєстру 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, вимогам до міжнародного 

експерта. 

 

ВИРІШИЛИ:  підтвердити відповідність експертів, що входять до реєстру Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти, вимогам до міжнародного експерта 

(додаток 4). 

 

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

 

7. Про зміни до додатку 2 Положення про галузеві експертні ради Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

СЛУХАЛИ: Назарова І. В. про внесення змін до квотного розподілу категорій у галузевих 

експертних радах. 

 

ВИРІШИЛИ:   
1. Внести зміни до додатку 2 Положення про галузеві експертні ради Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти, затвердивши назву додатку «Перелік 

галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» та 

кількісний розподіл в таких категоріях: 

1.1) галузеву експертну раду 01 Педагогіка доповнити квотою 1 міжнародного 

експерта;  

загальна кількість членів ГЕР – 12; 

1.2) у галузевій експертній раді з галузі знань 02 Культура і мистецтво скоротити 

представництво науково-педагогічних / наукових працівників за спеціальністю 029 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа до 1 особи та ввести квоту міжнародного 

експерта (1 особа); 

загальна кількість членів ГЕР – 15; 

1.3) у галузевій експертній раді з галузі знань 03 Гуманітарні науки скоротити кількість 

представників науково-педагогічних / наукових працівників зі спеціальності 032 Історія 

та археологія до 2 осіб та ввести квоту міжнародного експерта (1 особа);  

загальна кількість членів ГЕР – 15; 
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1.4) галузеву експертну раду з галузі 09 Біологія доповнити квотою 1 міжнародного 

експерта;  

загальна кількість членів ГЕР – 10; 

1.5) галузеву експертну раду з галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації 

доповнити квотою 1 міжнародного експерта;  

загальна кількість членів ГЕР – 11; 

1.6) у галузевій експертній раді з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство 

ввести квоту міжнародного експерта (1 особа);  

загальна кількість членів ГЕР – 12. 
 

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

 

8. Про внесення змін до пункту 8 Порядку погодження проєктів стандартів вищої 

освіти Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 

 

СЛУХАЛИ: Назарова І. В. про внесення змін до пункту 8 Порядку погодження проєктів 

стандартів вищої освіти Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. 

 

ВИРІШИЛИ:  внести зміни до пункту 8 Порядку погодження проєктів стандартів вищої 

освіти Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти в наступній редакції: 

«Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо стандарту 

приймається у місячний строк з дня надходження проєкту стандарту та надсилається в 

МОН протягом п’яти робочих днів. У разі необхідності Секретаріат Національного 

агентства погоджує з МОН подовження строку розгляду проєкту стандарту». 

 

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

 

9. Про зміни у персональних складах галузевих експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

СЛУХАЛИ: Назарова І. В. про зміни у персональних складах галузевих експертних рад 

Національного агентства.   

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Вивести зі складу галузевої експертної ради з галузі знань:   

02 Культура і мистецтво – Григоревську Олену Вікторівну;  

22 Охорона здоров’я – Климчука Віталія Олександровича;  

27 Транспорт – Каменєва Олександра Юрійовича.  

2. Призначити заступником голови галузевої експертної ради з галузі знань 27 Транспорт 

Очкасова Олександра Борисовича.  

3. Затвердити у категорії міжнародного експерта галузевої експертної ради з галузі знань 

03 Гуманітарні науки Лимана Ігоря Ігоровича.  

4. Відзначити подякою Національного агентства:  

Григоревську Олену Вікторівну  

Каменєва Олександра Юрійовича  

Климчука Віталія Олександровича  

 

(результати голосування: за – 21, проти – немає, утрималися – немає) 
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10. 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 01.11.2022–17.11.2022 на такі вакансії:  

01 Педагогіка – 1 міжнародний експерт;  

02 Культура і мистецтво – 1 міжнародний експерт;  

09 Біологія – 1 міжнародний експерт;  

22 Охорона здоров’я – 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 225 

Медична психологія;  

27 Транспорт – 1 науково-педагогічний / науковий працівник зі спеціальності 273 

Залізничний транспорт.  

 

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

11. Про погодження проєкту наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі 

питання розміщення державного (регіонального) замовлення, поєднання 

спеціальностей (предметних спеціальностей), спеціалізацій та присвоєння 

педагогічних професійних кваліфікацій закладами фахової передвищої, вищої 

освіти» 

 

СЛУХАЛИ: Єременко О.В. про погодження проєкту наказу Міністерства освіти і науки 

України «Деякі питання розміщення державного (регіонального) замовлення, поєднання 

спеціальностей (предметних спеціальностей), спеціалізацій та присвоєння педагогічних 

професійних кваліфікацій закладами фахової передвищої, вищої освіти», надісланого 

листом МОН від 17.10.2022 №1/12183-22.  

 

ВИРІШИЛИ:   
1. Погодити проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання 

розміщення державного (регіонального) замовлення, поєднання спеціальностей 

(предметних спеціальностей), спеціалізацій та присвоєння педагогічних професійних 

кваліфікацій закладами фахової передвищої, вищої освіти» без зауважень.   

2. Доручити секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

підготувати Аркуш погодження Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти до проєкту наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання розміщення 

державного (регіонального) замовлення, поєднання спеціальностей (предметних 

спеціальностей), спеціалізацій та присвоєння педагогічних професійних кваліфікацій 

закладами фахової передвищої, вищої освіти». 

 

(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – 1) 

 

12. Про пролонгування дії Стратегії Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти 

 

СЛУХАЛИ: Стукало Н.В. про необхідність пролонгування дії Стратегії Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти у зв’язку з її поточною актуальністю та 

невизначеністю подальшого розвитку системи вищої освіти України, що викликана 

воєнним станом в Україні.  
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ВИРІШИЛИ:  пролонгувати дію Стратегії Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти у зв’язку з її поточною актуальністю та невизначеністю подальшого 

розвитку системи вищої освіти України, що викликана воєнним станом в Україні.  

 

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

 

13. Про підтримку кандидатури Янсе Лілії Амінівни, членкині Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти, для участі в конкурсі на заміщення 

вакансій дійсних членів (академіків) Національної академії аграрних наук України. 

 

СЛУХАЛИ: Бутенка А.П. про підтримку кандидатури Янсе Лілії Амінівни, членкині 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, для участі в конкурсі на 

заміщення вакансій дійсних членів (академіків) Національної академії аграрних наук 

України. 

 

ВИРІШИЛИ: підтримати кандидатуру Янсе Лілії Амінівни, членкині Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти, для участі в конкурсі на заміщення вакансій 

дійсних членів (академіків) Національної академії аграрних наук України. 

 

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

 

14. Різне 

 

14.1. Бутенко А.П. поінформував про результати участі у семінарі «Неурядові організації 

(CSO) та розвиток людського капіталу в контексті навчання впродовж життя», який 

організований Європейською навчальною фундацією та Платформою навчання упродовж 

життя в місті Турин, Італія. 

 

 

 

Голова                                                                               Андрій БУТЕНКО 
 

 

Протокол склала провідний  

фахівець відділу підготовки засідань  

та супроводу роботи комітетів                                                            Ірина ГРУЗИНСЬКА 


