
Витяг із протоколу №11 

засідання кафедри мовознавства 

факультету української філології та журналістики 

від 13 квітня 2020 р.  

Голова: Гайдаєнко І.В., завідувачка кафедри, доцентка 

Секретар: Окуневич Т.Г., доцентка 

Присутні члени кафедри: доцентка Гайдаєнко І.В., професорка Пентилюк 

М.І., доцентка Мелконян В.М., доцентка Окуневич Т.Г., доцентка Лебедєва 

Н.М., старша викладачка Омельчук Ю.О., Шкура Є. О.– студентка ІІІ курсу 

СВО «бакалавр» спеціальності 035 Філологія (українська мова і література) 

факультету української філології та журналістики. 

 

Порядок денний: 

1. Про перевірку кваліфікаційних  робіт денної та заочної форм навчання 

студентів СВО «бакалавр» у системі UNICHECK та підготовку матеріалів 

на засідання експертної комісії . 

Доповідає: Гайдаєнко І.В 

 

СЛУХАЛИ: 

Гайдаєнко І.В., про перевірку кваліфікаційних  робіт денної та заочної 

форм навчання студентів СВО «бакалавр» у системі UNICHECK та 

підготовку матеріалів на засідання експертної комісії . 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Пентилюк М.І. зазначила, що більшість студентів виявили 

наполегливість у підготовці робіт, досконало вивчили проблеми, над якими 

працювали. Наголосила на тому, що не всі студенти, зокрема Явоненко К., 

систематично з’являлися на консультації, що відбивається на результаті її 

роботи. Однак до перевірки робіт у системі UNICHECK вони готові. 

Гайдаєнко І.В.  повідомила, що студенти Зубова А., Журба І., 

Макаренко О. достатньо активно працювали над дослідженнями, тому їх 

роботи можна допускати до перевірки і попереднього захисту.  Зауважила, 

що студентка заочної форми навчання Литвиненко А. також працює над 

дослідженням і робота вже готова в чорновому варіанті. Роботи можна 

подавати на перевірку в системі UNICHECK 

Мелконян В.М. зазначила, що Колінько В. недостатньо активно 

працює над роботою, що пояснює ситуацією із карантином, однак чернетка  

роботи готова і її  можна подавати на перевірку в системі UNICHECK. 

 Омельчук Ю. вказала, що студентки Авакімян А., Петращук О., 

Лушнікова В., Слаквіч А. також активно працювали над дослідженнями і 



підготували роботи до перевірки в системі UNICHECK. 

Окуневич Т.Г. зауважила, що студентка Кухарчук Н. роботу до 

перевірки в системі UNICHECK підготувала. 

Лебедєва Н.М. висловила думку, що студентка Бень А. достатньо 

активно працює над обраною темою і вкладеться у терміни подачі роботи. 

Роботу можна подавати на перевірку в системі UNICHECK. 

Шкура Є.О. подякувала викладачам за роз’яснення щодо питання 

академічної доброчесності й зазначила, що це допоможе їй та її колегам-

здобувачам у роботі над курсовими роботами, а в подальшому і над 

кваліфікаційними роботами. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію прийняти до відома. 

 2. Скоординувати роботу студентів (Тарасова В., Іванченко А., 

Кухарчук Н., Бень А., Колінько В., Явоненко К., Авакімян А.,Петращук 

О., Лушнікова В., Слаквіч А., Зубова А., Макаренко О., Журба І.) над 

випускними роботами і подати їх на перевірку в системі UNICHECK  

 3. Попередній захист дипломних робіт призначити на період після 

перевірки в системі UNICHECK. 

 4. Провести тренінг з академічної доброчесності для студентів 3 курсу 

спеціальності 035.01 Філологія (українська мова і література). 

 

Завідувачка кафедри     Ірина ГАЙДАЄНКО  

 

Секретарка              Тетяна ОКУНЕВИЧ   

 

 


