
 ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Бюро з академічної доброчесності хімічного факультету ДНУ 

від 1.10.2021р. 

 

ПРИСУТНІ: доц. Кондратюк Н.В. (голова Бюро), члени Бюро: проф. Пешук 

Л.В., доценти Маторіна К.В., Косіцина О.С., Довганенко Д.О., здобувачка вищої 

освіти Ситник К.І. (Секретар). 

ЗАПРОШЕНІ: аспіранти: Шевцова К.Р., Осокін Є. С., Діль К.В.  

 

СЛУХАЛИ: про результати перевірки кваліфікаційних робіт здобувачів 

вищої освіти за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) освітніми 

рівнями спеціальності 181 Харчові технології на Антиплагіат. 

 

ВИСТУПИЛИ:   

 Голова Бюро з академічної доброчесності хімічного факультету Кондратюк 

Н.В. повідомила присутніх про результати перевірки кваліфікаційних робіт 

здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) 

освітніми рівнями спеціальності 181 Харчові технології на Антиплагіат 

системою UNICHEK. Усього було перевірено 7 кваліфікаційних робіт здобувачів 

вищої освіти за другим (магістерським) освітнім рівнем та 12 кваліфікаційних 

робіт здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) освітнім рівнем. 

Відсоток унікальності у всіх роботах був вищим 86%, що свідчить про високу 

якість підготовки фахівців обох освітніх рівнів та високий рівень виконання 

кваліфікаційних робіт.  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити результати перевірки кваліфікаційних робіт здобувачів 

вищої освіти за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) 

освітніми рівнями спеціальності 181 Харчові технології на Антиплагіат.  

2. Надані довідки про перевірку робіт та самі роботи розмістити на сайті 

кафедри. 

 

СЛУХАЛИ: про активізацію діяльності в плані інформування науково-

педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти усіх рівнів навчання про 

академічну доброчесність і проведення семінару з академічної доброчесності, 

присвяченому Міжнародному Дню академічної доброчесності. 

 

ВИСТУПИЛИ:   

 Член Бюро з академічної доброчесності хімічного факультету проф. Пешук 

Л.В. з пропозицією провести семінар у дистанційному режимі для усіх 

випускників та бажаючих. Доповідач запропонувала за допомогою 

мультимедійних та дистанційних способів навчання донести до аудиторії 

важливість дотримання Кодексу академічної доброчесності, для того, щоб 

запобігти проявам академічної недоброчесності під час складання сесій, 

написання звітніх робіт (курсових та кваліфікаційних, звітів з практики), 

написання статей і тез, контрольних робіт, аналітичних оглядів; ознайомити 



слухачів з програмам перевірки на антиплагіат та карними заходами під час 

виявлення порушень Кодексу академічної доброчесності. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Провести семінар з академічної доброчесності, присвячений 

Міжнародному Дню академічної доброчесності; 

2. Ознайомити слухачів з програмам перевірки на антиплагіат та карними 

заходами під час виявлення порушень Кодексу академічної 

доброчесності у ДНУ. 

3. Провести роз’яснювальну роботу серед НПП та здобувачів вищої освіти 

як запобігти проявам академічної недоброчесності у ДНУ та суспільстві. 

 

 

 

Голова Бюро з академічної доброчесності 

хімічного факультету, доцент                                    Наталія КОНДРАТЮК 

 

 

Секретар                              Катерина СИТНИК 

 
 


