
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

Витяг з протоколу №2 

засідання ради директорів 

від 04 жовтня 2022 року 

 

Голова –  Сорока В.С. 

Секретар –  Васильєва Г.Є. 

 

Присутні: 

Мошинський В.С., ректор НУВГП; 

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

Подлевський А.А, проректор з науково-педагогічної роботи, розвитку та 

комунікацій; 

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

землеустрою; 

Павелко О.В., заступник директора 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; 

Григус І.М., директор 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; 

Клюха О.О, завідувач аспірантури; 

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. 

 

1. СЛУХАЛИ: начальника відділу якості освіти Корбутяка В.І. про основні 

зміни та доповнення до Порядку перевірки навчальних, кваліфікаційних, 

навчально-методичних та наукових робіт на наявність ознак академічного 

плагіату в НУВГП, а саме: 

 перевірку на ознаки академічного плагіату здійснювати таких 

навчальних завдань здобувачів вищої освіти:  курсових робіт (проєктів) (КР, 

КП); індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ) та випускних 



кваліфікаційних робіт бакалаврського та магістерського рівнів (надалі 

кваліфікаційних робіт); 

 при аналізі ознак плагіату, аналізувати не тільки відсотки схожості, а й 

можливі модифікації тексту; 

 особливості та процедура перевірки навчального завдання здобувача 

(КР, КП та ІНДЗ)  на ознаки плагіату: максимальну межу допустимого відсотку 

схожості викладач встановлює самостійно, виходячи із особливостей 

начального завдання; 

 у разі повторного встановлення викладачем факту академічного 

плагіату, навчальне завдання здобувача підлягає направленню у комісію з 

академічної доброчесності ННІ. До такого здобувача-порушника 

застосовуються санкції згідно із Положенням про академічну доброчесність; 

 максимально можливі текстові збіги кваліфікаційної роботи 

встановлює експертна комісія кафедри. Кафедра надає відділу якості освіти 

(у заздалегідь зазначені терміни) значення максимально допустимих відсотків 

схожості для проведення щосеместового моніторингу дотримання норм та 

принципів академічної доброчесності; 

 після доопрацювання кваліфікаційної роботи здобувачем (у випадку 

виявлення плагіату за результатами UNICHECK та експертними висновками 

експертної комісії кафедри), експертна комісія кафедри  здійснює повторну 

експертну перевірку (повторно на платформу UNICHECK робота не 

повертається); 

 у разі встановлення факту плагіату у навчально-методичних та 

наукових роботах до автора-порушника застосовується відповідна 

академічна відповідальність (санкції), передбачені Положенням про 

академічну доброчесність 
 

ВИРІШИЛИ: на найближчому засіданні науково-методичної ради НУВГП 

обговорити та затвердити Порядок перевірки навчальних, кваліфікаційних, 

навчально-методичних та наукових робіт на наявність ознак академічного 

плагіату в НУВГП із врахуванням вищезазначених змін та доповнень.  

Голосували «за» – одностайно. 
 

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

організацію та відзначення 21 жовтня Міжнародного дня академічної 

доброчесності в читальній залі Наукової бібліотеки НУВГП. В межах цього 

заходу відбудеться представлення академічній спільноті НУВГП політики, 

механізмів та процедур академічної доброчесності, задокументованих у проєкті 

Положення про академічну доброчесність в НУВГП. 
 

ВИРІШИЛИ: інформацію довести до відома здобувачів, завідувачів кафедр та 

гарантів освітніх програм. 
 

Голова    (підпис)   Валерій СОРОКА 
 

Секретар    (підпис)   Галина ВАСИЛЬЄВА 
Оригінал з підписами в каб. 168 (відділ якості освіти) 


