
Семінар-дебати

”Академічна доброчесність: 

як дотримуватися й чи варто 

порушувати”

Форма проведення: онлайн вебінар в google-meet.  

Запрошуємо студентів IV курсу спеціальності 101 Екологія та їхніх 

наукових керівників, магістрантів І року навчання усіх 

спеціальностей, а також усіх бажаючих студентів ФПГОЕ 

Модератори:

голова комісії з академічної етики ФПГОЕ -
д.п.н., проф. С.Г. Кобернік;  

секретар комісії - к.б.н., ст.викл. І.М. 
Єжель.

Регламент:

Виступ голови - до 20 хв.  

Виступ секретаря - до 15 хв.  

Виступ членів комісії - до 5 хв.

Виступ студентів - до 5 хв.
Обговорення у форматі "запитання-відповідь" —
до 60 хв.

Виступ голови комісії:

Положення про академічну доброчесність у НПУ. З 

досвіду перевірки кваліфікаційних робіт студентів ФПГОЕ 

в UNICHECK протягом  2019-2021 рр.

Виступ секретаря комісії:

Вимоги до подання бакалаврської/магістерської 

роботи на комісію для перевірки щодо наявності 

плагіату.
Орієнтована тематика обговорення:

- Що вважається плагіатом?

- Як уникнути запозичень у змісті наукових робіт?

- Вимоги до змісту та оформлення наукових робіт 

студентів  станом на 2022 р.

Дата : 26 травня 2022 р.

Час: 14:00 - 16:00



Що повинно бути у листі, 

надісланому на електронну 

пошту секретаря комісії 

i.m.yezhel@npu.edu.ua

для перевірки 

бакалаврської / 

магістерської роботи на 

плагіат?

1) Ваша бакалаврська робота у повному обсязі (разом із 

додатками) у форматі word;

2) Ваша бакалаврська робота без додатків (від титулки до 

літератури включно) у форматі pdf;

3) заява студента перед перевіркою на плагіат (фото або скан) 

за зразком, розміщеним на вкладці "Школа академічної 

доброчесності" на сайті нашого факультету у кінці сторінки 

https://fpgoe.npu.edu.ua/2390-2/ (оригінал заяви Ви подаєте на 

свою кафедру разом з паперовим варіантом бакалаврської 

перед її захистом);

4) інформація про здійснення самостійної перевірки на плагіат у 

системі Unicheck із зазначенням кількості відсотків запозичень (зі 

скріншотом або повним варіантом звіту Unicheck);

5) за наявності публікацій за матеріалами магістерської роботи 

прошу вказати їхню наявність та посилання на сайт, на якому вони 

розміщені - у такому разі усі текстові співпадіння з Вашими 

публікаціями будуть вилучені з загальної кількості запозичень та не 

вплинуть на результат унікальності; 

6) Ваш номер телефону для зворотного зв'язку, адже іноді 

виникають додаткові запитання, які простіше вирішити за 

допомогою швидкого дзвінка.

З повагою, члени комісії з питань академічної доброчесності ФПГОЕ.



26 травня 2022 року о 14.00 на платформі 

google-meet згідно з планом заходів Школи 

академічної доброчесності ФПГОЕ на 2021-

2022 н.р. було проведено семінар-дебати на 

тему «Академічна доброчесність: як 

дотримуватися й чи варто порушувати». 

На вебінарі були присутні студенти денної та заочної форм навчання ФПГОЕ та наукові керівники кваліфікаційних робіт, студенти, 
аспіранти, викладачі та завідувачі кафедр. Вхід на захід був доступним упродовж усього заходу. На вебінар було запрошено всіх 
викладачів та студентів нашого факультету. 
Доповідали:

1. Голова комісії з академічної етики факультету, професор С.Г. Кобернік виступив з темою «Положення про академічну 
доброчесність в НПУ. Досвід роботи в UNICHECK під час перевірки кваліфікаційних робіт студентів факультету природничо-
географічної освіти та екології протягом 2019-2021 рр.». Під час виступу студентам було надано важливі та  корисні рекомендації 
щодо запобігання запозичень у змісті бакалаврських і магістерських робіт. 
2. Секретар комісії, ст. викладач І.М. Єжель повідомила про те, яким чином необхідно подавати бакалаврську/магістерську роботу на комісію для 
перевірки щодо наявності плагіату.
3. У процесі обговорення студентам наголошено про необхідність дотримання етичних і юридичних норм академічної доброчесності та 
авторського права. Відбувся обмін досвідом між студентами щодо дотримання вимог академічної доброчесності у наукових дослідженнях. 

Надані під час заходу рекомендації будуть особливо корисними магістрантам І року навчання усіх спеціальностей для написання та 
оформлення кваліфікаційних робіт.










