ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАУП
ПРОТОКОЛ № 3
онлайн-засідання Науково-методичної ради
м. Чернігів

від «03» листопада 2020 р.

Співголова: к.е.н., доцент Мурашко М.І.
Співголова: к.е.н., доцент Назарко С.О.
Секретар: к.е.н., доцент Суворова С.Г.
Присутні: к.е.н., доцент Кадетов С.М., к. іст.н. Ямполець П.В., к.ю.н.
Сидоренко Є.В., к.н. з держ упр. Макаренко І.О., к.е.н. Бачуріна І.В., к.ю.н.
Рябченко М.С.
Запрошені: д.н. з держ. управ., професор Непомнящий О.М., голова
Студентської ради Лавріненко Ю.А.
Порядок денний:
1. Про стан забезпечення академічної доброчесності в Інституті.
2. Про стан формування електронної бази навчально-методичного
забезпечення дисциплін.
3. Про
проведення
спільних
засідань
науково-методичної та
студентської ради з актуальних проблем освіти.
4. Участь роботодавців та студентського самоврядування у формуванні
внутрішньої системи забезпечення якості підготовки фахівців. Проблеми і
напрямки вдосконалення практичної підготовки.
Хід засідання:
1. Слухали: інформацію співголови к.е.н., доцента Назарко С.О. про
стан забезпечення академічної доброчесності в Інституті.
В Інституті діють документи, що регламентують перевірки робіт на
плагіат: «Кодекс академічної доброчесності педагогічних, науковопедагогічних, наукових працівників та здобувачів освіти ПрАТ «ВНЗ «МАУП»,
накази та розпорядження
Відповідно до інститутських документів, мають проводитися перевірки
таких робіт:
1) усі підготовлені до друку наукові та навчальні видання;
2) дипломні роботи (проекти) студентів, які отримують ступінь магістра,
(вибірково – бакалаврські роботи).
Із проведення перевірок робіт на плагіат Інститут використовує систему
Unicheck com, яка, відповідно до Меморандуму МОН України, надає
можливість проведення безкоштовних перевірок дисертаційних робіт та статей.
Із жовтня 2020 р. розпочато проведення перевірки матеріалів
конференцій (тези доповідей)
Зауваження до проведення перевірки робіт на наявність запозичень:
- якщо за результатами перевірки дипломна робота кваліфікується як
умовно або задовільно оригінальна, то на кафедрі необхідно проводити

детальний розгляд повного звіту подібності з аналізом виявлених запозичень
та, за необхідності, давати студенту доручення на переробку тексту;
- якщо за результатами повторної перевірки роботи вона оцінюється як
умовно оригінальна або неоригінальна, робота не допускається до захисту;
- перевірка робіт на наявність запозичень має проводитися для повного її
тексту разом зі списком використаних джерел.
Ухвалили:
1. Інформацію прийняти до відома та виконання.
2. Ознайомити завідувачів кафедр із результатами вибіркової перевірки
дипломних робіт. Звернути увагу на необхідність ретельного виконання
Порядку проведення перевірки наукових праць, навчально-методичних видань
та дипломних робіт (проектів) на наявність запозичень з інших документів.
3. Провести вибіркову перевірку бакалаврських робіт студентів 4-го
курсу, які захищатимуть у грудні 2020 р., на наявність запозичень з інших
документів.
2. Слухали: інформацію співголови к.е.н., доцент Мурашка М.І. про стан
формування
електронної
бази
навчально-методичного забезпечення
дисциплін.
Ухвалили:
1. Інформацію прийняти до відома та виконання.
2. Завідувачам кафедр прискорити формування навчально-методичного
забезпечення дисциплін і занести на електронні носії.
3. Слухали: інформацію співголови к.е.н., доцент Назарко С.О. про
проведення спільних засідань науково-методичної та студентської ради з
актуальних проблем освіти.
Ухвалили:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Проводити спільні засідання науково-методичної та студентської ради
з актуальних проблем освіти
4. Слухали: інформацію співголови к.е.н., доцент Назарко С.О. про
участь роботодавців та студентського самоврядування у формуванні
внутрішньої системи забезпечення якості підготовки фахівців. Проблеми і
напрямки вдосконалення практичної підготовки.
Ухвалили:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Запрошувати роботодавців та членів студентської ради на засідання
науково-методичної ради для перегляду навчально-методичного забезпечення
кафедр, для прийняття спільних рішень щодо навчального процесу, практичної
підготовки здобувачів вищої освіти.
Співголова

С.О.Назарко

Секретар

С.Г. Суворова

