
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

Витяг з протоколу №3 

засідання ради директорів 

від 09 листопада 2021 року 

 

Голова Сорока В.С. 

Секретар Васильєва Г.Є. 

 

Присутні: 

Мошинський В.С., в.о. ректора НУВГП; 

Сорока В.С., проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи; 

Савіна Н.Б., проректор з наукової роботи та міжнародних відносин; 

Прищепа А.М., директор навчально-наукового інституту агроекології та 

землеустрою; 

Ковшун Н.Е., директор навчально-наукового інституту економіки та 

менеджменту; 

Макаренко Р.М., директор навчально-наукового інституту будівництва та 

архітектури; 

Марчук М.М., директор навчально-наукового механічного інституту; 

Хлапук М.М., директор навчально-наукового інституту водного господарства 

та природооблаштування; 

Мартинюк П.М., директор навчально-наукового інституту автоматики, 

кібернетики та обчислювальної техніки; 

Цимбалюк В.І., директор навчально-наукового інституту права; 

Ногас А.О., заступник директора навчально-наукового інституту охорони 

здоров’я;  

Маланчук З.Р., директор інституту післядипломної освіти; 

Ковальчук Н.С., завідувач навчально-методичного відділу; 

Клімова А.В., завідувач відділу ліцензування та акредитації; 

Швець Ф.Д., директор навчально-наукового центру незалежного оцінювання; 

Корбутяк В.І., начальник відділу якості освіти; 

Дмитренко Є.О., начальник центру неформальної освіти; 

Дем’янчук Ю.С., директор центру супроводу освіти військовослужбовців; 

Жомирук Р.В., відповідальний секретар приймальної комісії; 

Васильєва Г.Є., методист вищої категорії відділу якості освіти. 

 

СЛУХАЛИ: начальника відділу якості освіти Корбутяка В.І. про аналіз 

перевірки бакалаврських кваліфікаційних робіт на ознаки плагіату за 2020-2021 

навчальний рік. 

ВИРІШИЛИ: 

1) відділу якості освіти: 



 надати директорам ННІ розширену інформацію про аналіз перевірки 

бакалаврських кваліфікаційних робіт на ознаки плагіату за 2020-2021 

навчальний рік; 

 розмістити інформацію про аналіз перевірки бакалаврських 

кваліфікаційних робіт на ознаки плагіату за 2020-2021 навчальний рік на 

вебпорталі НУВГП у розділі «Якість освіти»;  

2) директорам навчально-наукових інститутів довести до відома науково-

педагогічних працівників кафедр інформацію, що під час перевірки 

кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти на ознаки плагіату необхідно 

враховувати не тільки граничні показники подібності тексту, а й можливі 

методи модифікації тексту (заміна символів, підозріле форматування); 

3) на засіданнях науково-методичних рад з якості та кафедр  регулярно 

розглядати випадки можливих порушень академічної доброчесності під час 

написання здобувачами вищої освіти кваліфікаційних робіт із обов’язковим 

оприлюдненням витягів протоколів на вебсторінках підрозділів; 

4) у форматі неформальної освіти запропонувати науково-педагогічним 

працівникам кафедр пройти навчання на вебінарі «Як перевірити текст на 

плагіат» за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=9wimdnmujLk&list=PLtzfXwcQWmJLZy

F9aI5ti0SVSWsXhQ8la&index=4. 

 

 

Голосували «за» – одностайно. 

 

 

Голова    (підпис)    В.С. Сорока 

 

Секретар    (підпис)    Г.Є. Васильєва 
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