
Оголошення
11 грудня 2019 року 

о 16-00

ауд. 617 корп 7

Відбудеться засідання

Групи забезпечення освітніх програм 
спеціальності 035 Філологія

Порядок денний

1. Про склад групи забезпечення спеціальності 035 Філологія
Ібраггмова С.В.

2. Про функціональні обов’зки членів ГЗС 035 Філолгія
Туришееа О. О.

3. Про формування студентського активу
Туришееа О. О.

4. Звіт про перевірку на плагіат атестаційних робіт 
випускників другого (магістерського) РВО

Коломієць С. С.
5. Різне



Протокол №1

засідання групи забезпечення спеціальності 035 Філологія

факультету лінгвістики

від 11.12.2019

Голова

Секретар

Туришева О.О. 

Прокойченко А.В.

Присутні 15 членів групи: заст. декана Ібрагімова С.В., зав.каф. 

АМГС №3 Сімкова І.О., проф. Литовченко І.М., проф. Тараненко Л.І., проф. 

Коломієць С.С., доц. Туришева О.О., доц. Буць Ж.В., доц. Куликова В.Г., 

доц. Лазебна О.А., доц. Глінка Н.В., доц. Ткачик О.В., доц. Котвицька В.А., 

доц. Дзикович О. В., доц. Марченко В.В., доц. Прокойченко А. В.

4. Звіт про перевірку на плагіат атестаційних робіт випускників 

другого (магістерського) РВО

5. Різне

1. СЛУХАЛИ: про склад ГЗС, за яким здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти на факультеті.

Коломієць С.С.



ВИСТУПИЛИ: заст. декана Ібрагімова С.В., яка ознайомила присутніх 

із складом ГЗС, за яким здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на 

факультеті:

Голова групи:
1. Туришева Оксана Олегівна - доцент кафедри теорії, 

практики та перекладу німецької мови; к.філол.н., доцент; 
гарант ОП магістра «Германські мови та літератури (переклад 
включно) перша - німецька».

Члени групи:
1. Іщенко Ніна Григорівна -  в.о. завідувача кафедри, професор 

кафедри теорії, практики та перекладу англійської 
мови; д.філол.н., професор; гарант ОП доктора філософії 
«Германські мови та літератури (переклад включно) перша - 
англійська».

2. Калита Алла Андріївна - в.о. завідувача кафедри, професор 
кафедри теорії, практики та перекладу французької мови; 
д.філол.н., професор; гарант ОП доктора філософії «Романські 
мови та літератури (переклад включно) перша - французька».

3. Корнєва Зоя Михайлівна -  професор кафедри теорії, 
практики та перекладу англійської мови; д.пед.н., доцент.

4. Литовченко Ірина Миколаївна -  професор кафедри 
англійської мови технічного спрямування; д.пед.н., доцент.

5. Тараненко Лариса Іванівна- професор кафедри теорії, 
практики та перекладу французької мови; д.філол.н., 
професор.

6. Сімкова Ірина Олегівна - завідувач кафедри англійської 
мови гуманітарного спрямування №3; д.пед.н., доцент; 
науково-педагогічний стаж -  18 років.

7. Федоренко Світлана Вікторівна - професор кафедри теорії, 
практики та перекладу англійської мови; д.пед.н., доцент.

8. Будь Жанна Володимирівна -  доцент кафедри теорії, 
практики та перекладу французької мови; к.філол.н., доцент; 
гарант ОП магістра «Романські мови та літератури (переклад 
включно) перша - французька».

9. Бондар Леся Вікторівна -  доцент кафедри теорії, практики 
та перекладу французької мови; к.пед.н., доцент.

10. Волощук Ірина Петрівна - доцент кафедри теорії, практики 
та перекладу англійської мови; к.пед.н., доцент.

П.Глінка Наталія Вікторівна - доцент кафедри теорії, 
практики та перекладу англійської мови, к.філол.н., доцент; 
гарант ОП магістра «Германські мови та літератури (переклад 
включно) перша - англійська».



12. Демиденко Ольга Павлівна -  заступник декана, доцент 
кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови, 
к.пед.н., доцент; гарант ОП бакалавра «Германські мови та 
літератури (переклад включно) перша - англійська» .

13. Дзикович Ольга Володимирівна - доцент кафедри теорії, 
практики та перекладу німецької мови; к.філол.н., доцент.

14. Коломієць Світлана Семенівна - професор кафедри теорії, 
практики та перекладу англійської мови, к.пед.н, доцент.

15. Котвицька Вікторія Анатоліївна - доцент кафедри теорії, 
практики та перекладу німецької мови; к.філол.н., доцент.

16. Куликова Вікторія Григорівна - доцент кафедри теорії, 
практики та перекладу французької мови, к.філол.н., доцент; 
гарант ОП бакалавра «Романські мови та літератури (переклад 
включно) перша - французька».

17. Лазебна Олена Анатоліївна - доцент кафедри теорії, 
практики та перекладу німецької мови; к.філол.н., доцент; 
гарант ОП бакалавра «Германські мови та літератури 
(переклад включно) перша - німецька».

18. Марченко Валентина Володимирівна -  доцент кафедри 
теорії, практики та перекладу англійської мови; к.філол.н.

19. Прокойченко Анастасія Володимирівнка - доцент кафедри 
теорії, практики та перекладу англійської мови; к.філол.н.

20. Тікан Яна Гаврилівна - доцент кафедри теорії, практики та 
перекладу англійської мови; атестат доцента; к.пед.н., доцент.

21. Ткачик Олена Володимирівна - доцент кафедри теорії, 
практики та перекладу англійської мови; к.філол.н., доцент.

УХВАЛИЛИ: затвердити склад ГЗС, за яким здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти на факультеті.

2. СЛУХАЛИ: Про функціональні обов’зки членів ГЗС 035 Філолгія 

ВИСТУПИЛИ: доц. Туришева О.О., яка ознайомила присутніх із 

функціональними обов’зки членів ГЗС 035 Філолгія. Було повідомлено, 

що до функціональних обов’язків членів ГЗС входить:

-  Оцінка актуальності ОП.

-  Моніторинг освітніх програм.

-  Зміни до НП.

-  Контроль інформаційного, навчально-методичного та 

матеріально-технічного забезпечення ОП.



-  Своєчасне рецензування ОП стейкхолдерами.

-  Робота зі студентським активом.

УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома.

3. СЛУХАЛИ: Про формування студентського активую

ВИСТУПИЛИ: доц. Туришева О.О., яка повідомила про необхідність 

проведення анкетування, опитування та долучення студентів до 

обговорення окремих питань на засіданнях кафедри, які безпосередньо 

стосуються студентів.

УХВАЛИЛИ: 1. Прийняти інформацію до відома.

на засіданнях кафедри, які безпосередньо стосуються студентів.

4. СЛУХАЛИ: звіт про перевірку на плагіат атестаційних робіт 

випускників другого (магістерського) РВО

ВИСТУПИЛИ: проф. Коломієць С.С., яка ознайомила присутніх із 

звітом про перевірку на плагіат атестаційних робіт випускників другого 

(магістерського) РВО. (Звіт додається)

УХВАЛИЛИ: затвердити звіт про перевірку на плагіат атестаційних 

робіт випускників другого (магістерського) РВО

2. Долучити студентів до обговорення окремих питань

Різне.

Г олова ГЗС 

Секретар ГЗС

доц. Туришева О.О. 

доц. Прокойченко А.В.



Результати перевірки магістерських атестаційних робіт на ознаки академічного плагіату
кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови 2019 року 

Рівень унікальності робіт студентів групи ЛА-81мп за результатами перевірки робіт
в ипісіїеск складає:

Список студентів ЛА-81мп
1. Бойченко Марія Костянтинівна -87,6 %
2. Бондаренко Олена Олександрівна -83,2%
3. Воробйова Анастасія Юріївна -69%
4. Галишич Марта Олександрівна -  65,4
5. Дьяченко Валерія Віталіївна -54 ,4%
6. Клімова Ольга Анатоліївна -  79,2%
7. Лисиця Оксана Сергіївна -  69%
8. Марченко Валерія Олегівна- 55,1%
9. Меленко Ганна Олександрівна -  72,4%
10. Орленко Світлана Олександрівна -  57,5%
11. Печена Анастасія Сергіївна -  82,8%
12. Різник Анна Анатоліївна -  71,8%
13. Северина Галина Геннадїївна- 95,01%
14. Сінєвич Володимир Русланович -  90%
15. Цвик Наталія Павлівна -  61,6
16. Шевчук Ірина Володимирівна -81,1%
17. Шеремета Катерина Борисівна -50,4%

Список студентів групи ЛА-з81мп
1. Альошина Анна Олегівна -67,1
2. Барабані Арина Володимирівна -74,3%
3. Бердичевська Наталія Євгенівна -88,1 %
4. Бойко Анна Олегівна -63,57%
5. Бондаренко Юлія Сергіївна - 60,3%
6. Дембіцька Аліна Анатоліївна -83,5%
7. Жестков Олександр Ігорович -  56%
8. Косик Олена Володимирівна -84, 3 %
9. Кривцун Аліна Сергіївна -88,9%
10. Кучеренко Олеся Дмитрівна -88%
11. Лепорська Олександра Дмитрівна -62,7%
12. Лисенко Таїса Федорівна-81,3%
13. Ліхтанська Вероніка Вікторівна -57,5%
14. Люборець Дар’я Дмитрівна -66,8
15. Ляхович Юлія Анатоліївна -63,4%
16. Макарчук Руслана Віталіївна -50, 6%
17. Маслікова Ірина Олександрівна -61%
18. Нагорна Христина Олексіївна -86,1%
19. Остапенко Анастасія Геннадіївна -59,5%
20. Рибалка Вікторія Сергіївна -75,6%
21. Різник Дарина Василівна -85,1%
22. Рудковська Валентина Володимирівна -74,9%
23. Савкова Вікторія Сергіївна-61,6%
24. Стєшина Анастасія Ігорівна -47%
25. Фомичова Варвара Володимирівна -76,3%

ВИСНОВОК:
Результати перевірки робіт на наявність у них текстових збігів підтвердили, що 

75% магістерських дисертацій мають допустимі рівні унікальності та можуть бути представлені до 
захисту. Роботи, які мають недостатній рівень унікальності, обговорювались на засіданні 
кафедри. Вони були направлені на доопрацювання. Науковим керівникам було зроблено 
зауваження щодо необхідності підсилення контролю до дотримання студентами принципу 
академічної доброчесності у процесі написання магістерських атестаційних робіт.



Результати перевірки магістерських дисертацій на ознаки академічного плагіату
кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови 

захист 2019 року
Рівень унікальності робіт студентів групи ЛН-81мп за результатами перевірки робіт в Шісіїеск

складає:

Надточій К. А. -  66 %
Павлюченко К. Р. -  87,1 %
Пархоменко Н. О. -  78,4 %

ВИСНОВОК:
Результати перевірки робіт на наявність у них текстових збігів, а також подальшого аналізу 
представлених звітів експертною комісією підтверджують, що магістерські дисертації мають 
допустимі рівні унікальності та можуть бути представлені до захисту.

Результати перевірки магістерських дисертацій на ознаки академічного плагіату
кафедри теорії, практики та перекладуфранцузської мови 

захист 2019 року
Рівень унікальності робіт студентів групи ЛФ-81мп за результатами перевірки робіт в Шісіїеск

складає:

Карпенко Н.О. -  93,86 %
Лісовська А.Ю. -  96,66-

ВИСНОВОК:
Результати перевірки робіт на наявність у них текстових збігів, а також подальшого аналізу 
представлених звітів експертною комісією підтверджують, що магістерські дисертації мають 
допустимі рівні унікальності та можуть бути представлені до захисту.


