
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Бюро з академічної доброчесності хімічного факультету ДНУ, щодо 

формування складу Бюро та затвердження плану роботи на рік  

від 13.01.2021р. 
 

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

Л.В., доценти Плясовська К.А., Поджарський М.А., Сидорова Л.П., Бондар О.П., 

студенти Ситник К.І. (Секретар), Онопрієнко І.М., аспіранти: Шевцова К.Р., 

Осокін Є. С. 
 

ЗАПРОШЕНІ: декан факультету професор Варгалюк В.Ф., завідувач 

кафедри хімії та хімічної технології високомолекулярних сполук, доцент Варлан 

К.Є., т.в.о. завідувачки кафедри фізичної, органічної та неорганічної кафедри, 

доцентка Коптева С.Д., завідувач кафедри аналітичної хімії професор Вішникін 

А.Б., завідувачка кафедри наук про Землю, професорка Шерстюк Н.П.  

 

СЛУХАЛИ: про обрання складу Бюро з академічної доброчесності на 

хімічному факультеті. 

 

ВИСТУПИЛИ:   

Декан хімічного факультету, професор Варгалюк В.Ф. повідомив присутніх 

про затвердження 30.12.20 р. Положення про запобігання та виявлення фактів 

порушення академічної доброчесності та запропонував обрати склад Бюро 

факультету з академічної доброчесності та призначити Голову. За пропозицією 

декана Головою було рекомендовано призначити заступника декана хімічного 

факультету з наукової роботи, завідувачку кафедри харчових технологій, 

доцентку Кондратюк Наталію Вячеславівну, а здобувачку вищої освіти Ситник 

Катерину Ігорівну Секретарем – за їх попередніми згодами. 

В якості членів Бюро з академічної доброчесності факультету було 

рекомендовано обрати: проф. Пешук Л.В. (кафедра харчових технологій), доц. 

Плясовську К.А. (кафедра фізичної, органічної та неорганічної хімії), доц. 

Сидорову Л.П. (кафедра аналітичної хімії), доц. Поджарського М.А. (кафедра 

хімії та хімічної технології ВМС),  доц. Бондар О.В. (кафедра наук про Землю). 

УХВАЛИЛИ:  

1. Шляхом відкритого голосування затвердити кандидатуру доц. 

Кондратюк Н.В. на посаді Голови Бюро факультету з академічної 

доброчесності (на громадських засадах), а здобувача вищої освіти 

Ситник К.І. затвердити на посаді Секретаря Бюро; 

2. Затвердити склад членів Бюро у кількості 5 осіб, а саме: 

Проф. Пешук Л.В. (кафедра харчових технологій); 

Доц. Плясовська К.А. (кафедра фізичної, органічної та неорганічної 

хімії); 

Доц. Сидорова Л.П. (кафедра аналітичної хімії); 

Доц. Поджарський М.А. (кафедра хімії та хімічної технології ВМС); 

Доц. Бондар О.В. (кафедра наук про Землю). 

 



СЛУХАЛИ: про основні пункти Положення про запобігання та виявлення 

фактів порушення академічної доброчесності у Дніпровському національному 

університеті імені Олеся Гончара. 

 

ВИСТУПИЛИ:   

Доцент Кондратюк Н.В., новопризначена Голова Бюро з академічної 

доброчесності хімічного факультету, повідомила присутніх про те, що у ДНУ діє 

Кодекс академічної доброчесності, ознайомила з основними пунктами 

Положення, акцентувала увагу на необхідності та порядку проведення перевірки 

на антиплагіат курсових робіт (проектів) та кваліфікаційних робіт бакалаврів та 

магістрів. Керуючись досвідом пройдених акредитаційних експертиз, доц. 

Кондратюк Н.В. розповіла процедуру проведення перевірки робітна плагіат та 

подання матеріалів для перевірки. Звернула увагу аудиторії на відсотки 

оригінальності, позначені у Положенні, за якими приймаються рішення кафедри 

щодо допуску роботи до захисту, доопрацювання або відхилення роботи. 

Доповідачем було наголошено про включення до навчальних планів дисциплін з 

підготовки докторів філософії, які забезпечують оволодіння загальнонауковими 

(філософськими) компетентностями та набуття універсальних навичок 

дослідника, модулів з академічної доброчесності, академічного письма та 

етичного кодексу вченого. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Повідомлення від Голови Бюро з академічної доброчесності, доц. 

Кондратюк Н.В. прийняти до уваги; 

2. Проаналізувати Положення про запобігання та виявлення фактів 

порушення академічної доброчесності та Кодекс академічної 

доброчесності та донести інформацію до здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього 

освітнього рівнів. 

     

СЛУХАЛИ: про План роботи Бюро з академічної доброчесності хімічного 

факультету ДНУ. 

 

ВИСТУПИЛИ:   

Доцент Кондратюк Н.В. ознайомила присутніх з орієнтовним планом роботи 

Бюро. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити План роботи Бюро з академічної доброчесності хімічного 

факультету та активізувати його реалізацію на усіх кафедрах хімічного 

факультету.  

  

Голова Бюро з академічної доброчесності 

хімічного факультету, доцент                                     Наталія КОНДРАТЮК 

 

Секретар                              Катерина СИТНИК 
 


