
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання науково-методичної ради від 24.04.2018 р. 

1. Досвід розробки здобувачами вищої освіти факультету журналістики 
портфоліо для презентації набутого практичного досвіду та результатів 
навчання. 

Доповідач - Любченко Юлія Валеріївна, завідувач кафедри журналістики. 

2. Різне. 
2.1. Обговорення та затвердження доопрацьованої редакції Концепції школи 
педагогічної майстерності. 
Доповідач - Мацкевіч Юліана Рафаїлівна, керівник школи педагогічної 

майстерності. 
2.2. Обговорення та затвердження програм центру післядипломної освіти: 
- Програма підвищення кваліфікації «Логістичний менеджмент». 
Доповідач - Бухаріна Людмила Михайлівна, завідувач кафедри 

підприємництва, менеджменту організацій та логістики. 
- Сертифікатна програма «Людина і світ». 
Доповідач — Лепський Максим Анатолійович, декан факультету соціології 

управління. 
2.3. Про формування репозитарію кваліфікаційних робіт здобувачів вищої 
освіти ЗНУ. 
Доповідачі: Нестеренко Людмила Олексіївна, керівник навчального відділу; 

Чала Ніна Миколаївна, директор наукової бібліотеки ЗНУ. 
2.4. Рекомендування до друку навчально-методичної літератури. 
Доповідач - Мацюх Наталія Володимирівна, методист навчального відділу. 
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Про затвердження рішень 
науково-методичної ради ЗНУ 
та забезпечення своєчасного 
і належного їх виконання 

На виконання рішень науково-методичної ради університету (протокол № 8 від 24.04.2018 

НАКАЗУЮ: 

1. В.о. керівника центру післядипломної освіти Цимбал Н.В. подати до 27.04.2018 * 

затвердження вченої ради ЗНУ програму підвищення кваліфікації «Логістичнк 

менеджмент» за спеціальністю «Менеджмент» і сертифікату програму «Людина і світ». 

2. Керівнику школи педагогічної майстерності Мацкевіч Ю.Р. подати до 28.05.2018 і 

затвердження вченої ради ЗНУ Концепцію діяльності школи педагогічної майстерності 

Запорізькому національному університеті. 

3. Створити робочу групу для напращовання проекту Положення про кваліфікацій! 

роботи та кваліфікаційні проекти в Запорізькому національному університеті у складі: 

ГураО.І. - проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, голова робочі 

групи: 

Члени робочої групи: 

- Верлос Н.В. - заступник декана з навчальної роботи юридичного факультету; 

- Кривко І.М. - голова науково-методичної ради історичного факультету; 

- Нестеренко Л.О. - керівник навчального відділу; 

- Пшенична О.С. - голова науково-методичної ради математичного факультету; 

- Чала Н.М. - директор наукової бібліотеки ЗНУ. 

- Шевченко Р.К. - керівник центру інформаційних систем та комп'ютерних технологі 

математичного факультету; 

4. Керівнику робочої групи Гурі О.І. забезпечити розробку проекту Положення пр 

кваліфікаційні роботи та кваліфікаційні проекти в Запорізькому національному університе 

та представити його на науково-методичній раді ЗНУ в червні 2018 року. 

5. Деканам факультетів забезпечити внесення змін до вимог до представлень 



кваліфікаційних робіт бакалаврів випуску 2018 року за напрямами підготовки на розгля 

екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти в Запорізькому національном 

університеті (Додаток 1) . 

6. Обговорити на науково-методичних радах факультетів досвід розробки здобувачам 

вищої освіти спеціальності «Журналістика» портфоліо для презентації набутих практични 

навичок і результатів навчання, виробити підходи до організації такої роботи на факультета 

з урахуванням специфіки спеціальностей та представити їх на науково-методичній раді ЗІГ 

в травні 2018 року. 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з наукове 

педагогічної та навчальної робота І'уру О.І. 

Т.в.о. ректора О.Г. Бондар 

Начальник юридичного відділу 
К.Б. Борисов 

2018 
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«^М» 2018 

Начальник відділу діловодства, 
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ІЬ4> с ^ / ' У ^ - ^ З . В . Буличова 
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Додаток 1 до наказу 

в ц и ч С & У М Ч 

Вимоги до представлення кваліфікаційних робіт бакалаврів 
випуску 2018 року 

за напрямами підготовки на розгляд екзаменаційної комісії з атестації 
здобувачів вищої освіти в Запорізькому національному університеті 

Здобувані ступеня вищої освіти бакалавр випуску 2018 року, атестація 
яких включає захист кваліфікаційних робіт бакшіавра надають за тиждень до 
захисту: 

1. Текст кваліфікаційної роботи з відзивом наукового керівника і 
рецензією 

2. Декларація академічної доброчесності здобувана ступеня вищої 
освіти ЗНУ, яка прошивається з текстом роботи 

3. Електронну версію роботи надавати на електронному носії (СБ 
диску). 

(У разі необхідності запис на диск можна зробити в комп'ютерному класі ауд. 104 II 
корпус ЗНУ)/ 



Декларація 
академічної доброчесності 

здобувача ступеня вищої освіти ЗНУ 

Я студентка) курсу, 
, факультету 

адреса електронної пошти 
форми навчання 
спеціальність 

підтверджую, що написана мною кваліфікаційна робота на тему 
« 

відповідає вимогам академічної доброчесності та не містить порушень, що 
визначені у ст. 42 Закону України «Про освіту», зі змістом 
якихознайомлений/ознайомлена; 

заявляю, що надана мною для перевірки електронна версія роботи є 
ідентичною її друкованій версії; 

згоден/згодна на перевірку моєї роботи на відповідність критеріям 
академічної доброчесності у будь-який спосіб, у тому числі за допомогою 
інтернет-системи а також на архівування моєї роботи в базі даних цієї 
системи. 
Дата Підпис ПІБ (студент) 

Дата Підпис ПІБ(науковий керівник) 

» 



Закон України "Про освіту" 

від 05.09.2017 №2145-УІН 

Стаття 42. Академічна доброчесність 

1. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом 
правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, 
викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 
результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

3. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

• самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів 
навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 
індивідуальних потреб і можливостей); 

• посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей: 
• дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 
• надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої") діяльності, 

використані методики досліджень і джерела інформації. 

4. Порушенням академічної доброчесності вважається: 

академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) 
результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) 
та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів 
без зазначення авторства; 

• самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових 
результатів як нових наукових результатів; 

• фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових 
дослідженнях; 

• фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу 
чи наукових досліджень; 

• списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених 
для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання: 

• обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої") діяльності 
чи організації освітнього процесу; формами обману с, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, 
фабрикація, фальсифікація та списування; 

• хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання 
(отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального 
характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі; 

• необ'єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів 
освіти. 


