
СХВАЛИЛА 

Вчена рада Національного університету 

«Острозька академія» 

Протокол № 5 від 23.12.2021 р. 

Звіт реалізації заходів для популяризації засад академічної доброчесності НаУОА у 2021 році  

№ Назва заходу Період 

виконання 

На кого спрямований 

захід 

Відповідальні Публічність 

1 Здійснено самооцінку середовища в межах 

проєкту "Ініціативи академічної доброчесності та 

якості освіти" 

до 

12.01.2021 

Університет  Каламаж Р.В., 

Шулик Ю.В., 

Михальчук Б.М. 

 

2 Проведено опитування щодо дотримання 

академічної доброчесності в університеті у рамках 

проєкту "Ініціатива академічної доброчесності та 

якості освіти"  

січень-

5.02.2021 

  

Здобувачі освіти та 

викладачі 

Каламаж Р.В., 

Шулик Ю.В., 

Михальчук Б.М.  

https://www.oa.edu.ua

/ua/info/news/2021/05

-01-01  

3 Науково-методичний семінар щодо дотримання 

академічної доброчесності  
30.01.2021 р. Студенти-магістри 

економічного 

факультету 

Іванчук Н.В.  

4 Зустріч з студентською комісією якості та 

академічної доброчесності 

2 лютого 

2021  

Студентська комісія 

якості та академічної 

доброчесності 

Шулик Ю.В.  

5 Зустрічі з тьюторами про процедури академічної 

доброчесності в НаУОА, вирішення конфліктів 

Лютий 

2021 

Тьютори, заступники 

деканів 

факультетів/директора 

інституту 

Каламаж Р.В., 

Шулик Ю.В. 

 

6 Семінари “Школи освітніх інновацій” про 

академічну доброчесність 

Тематичний модуль: “ Академічна доброчесність” 

у Навчально-методичному центрі “Школа 

освітніх інновацій” (6 занять) 

лютий-

березень 

слухачі ШОІ Маслова Ю.П. https://www.oa.edu.ua

/ua/info/news/2021/02

-02-02  

https://www.oa.edu.ua

/ua/info/news/2021/02

-03-01  

7 Тренінг з процедур академічної доброчесності для 20.04.2021 студенти студкомісії з Шулик Ю.В.  
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студкомісії з питань якості та академічної 

доброчесності 

 питань якості та 

академічної 

доброчесності 

8 Презентації на засіданні Школи освітніх 

інновацій на тему «Кращі практики викладання в 

НаУОА» на тему "Організація тестувань різного 

типу в умовах онлайн навчання на засадах 

академічної доброчесності" 

24.05.2021  викладачі НаУОА Коцюк Л.М.  https://www.oa.edu.ua

/ua/info/news/2021/28

-05-05  

9 Турнір з академічної доброчесності  

 

24.05.2021  

 

команди студентів усіх 

факультетів/інститутів 

Шулик Ю.В., 

Олієвська О.Г., 

Захарова К.Б. 

 

10 ІV Літня школа з академічної доброчесності  1-2 липня 

2021 р. 

Учителі,  викладачі  Шевчук Д.М., 

Харчук Ю.Ю., 

Шулик Ю.В. 

https://www.oa.edu.ua

/ua/info/news/2021/02

-07-01  

11 Семінар “Академічна доброчесність - питання 

плагіату” (20 зустрічей) 

вересень 

2021 

 студенти 1 курсу Коцюк Ю.А,   

12 Ознайомлення першокурсників із правилами 

внутрішнього розпорядку, нормативними 

документами, що регулюють навчальний процес в 

НаУОА (Статутом НаУОА, Кодексом академічної 

доброчесності), про повагу до людської гідності, 

прав людини, недискримінації та рівності 

учасників освітнього процесу (22 зустрічей). 

вересень 

2021 

 студенти 1 курсу тьютори академічних 

груп 

 

 

13  Лекція «Академічне письмо: підготовка та 

написання наукових текстів»  

04.10.2021 

 

Студенти ННІ права 

ім.І.Малиновського 

Балацька О.Р. https://www.oa.edu.ua

/ua/info/news/2021/04

-10-02  

14 Тиждень академічної доброчесності: 11-18 

жовтня 

2021 

здобувачі освіти, 

викладачі 

Каламаж Р.В., 

Шулик Ю.В., 

Захарова К.Б. 

https://www.oa.edu.ua

/ua/info/news/2021/12

-10-04  

14.1. Кінозал (перегляд фільму) в культурно- 11 жовтня здобувачі освіти, Шулик Ю.В.,  
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мистецькому центрі 2021 викладачі Захарова К.Б. 

14.2. Лекція “Академічна доброчесність в НаУОА. 

Онлайн.  
12 жовтня 

2021 

здобувачі освіти Каламаж Р.В., 

Шулик Ю.В., 

Захарова К.Б. 

https://www.youtube.

com/watch?v=sH1eO

QmYibo  

14.3. Семінар для тьюторів “Роль опитувань в 

академічній доброчесності”. Онлайн. 

12 жовтня 

2021 

викладачі Каламаж Р.В., 

Шулик Ю.В. 

 

14.4. Науковий семінар для аспірантів, молодих учених 

про академічну доброчесність 

13 жовтня 

2021 

здобувачі освіти, 

викладачі 

Шевчук Д.М. https://www.oa.edu.ua

/ua/info/news/2021/13

-10-02  

14.5. Інформаційна кампанія щодо популяризації 

академічної доброчесності  

жовтень, 

2021 

здобувачі освіти, 

викладачі 

Захарова К.Б.  

15 Участь у дослідженні корупційних ризиків в 

межах проєкту "Антикорупційний комплаєнс у 

вищих навчальних закладах: від визначення 

ризиків до їх подолання": самоаналіз, опитування 

студентів, викладачів, адміністрації, формування 

плану мінімізації корупційних ризиків 

серпень-

листопад, 

2021 

університет Михальчук Б.С., 

Кубан А.  

https://www.oa.edu.ua

/ua/info/news/2021/28

-07-01 

16 Тренінг для студентів про антикорупційну 

політику та роль студентів у запобіганні корупції 

в ЗВО та проведення антикорупційної гри «Що? 

Де? Коли?» 

17-

18.11.2021 

студенти-правники Михальчук Б.С., 

Острозький осередок 

ліги студентів АПУ 

https://www.facebook

.com/ostrohligauba/po

sts/648020405205255

0 

17 Зустріч із представниками Unicheck та 

директором наукової бібліотеки НаУОА  щодо 

перевірки робіт на плагіат 

30.11.2021, 

38 осіб 

викладачі, здобувачі 

освіти-магістранти 

Шевчук Д.М. https://www.oa.edu.ua

/ua/info/news/2021/30

-11-01 

18 Круглий стіл на тему академічної доброчесності, 

мотивації до навчання, залучення до наукової 

роботи. 

8 грудня 

2021 р. 

студенти групи Нб-11 Шостак І. В.  

19 Розгляд питання про дотримання засад 

академічної доброчесності на засіданнях рад 

здобувачі 

освіти, 

не менше 1 разу в рік заступники 

деканів/директора з 
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факультетів/інституту, Братства спудеїв, 

студентських рад факультетів, кафедр, засідань 

комісії з питань якості освіти, вченої ради 

університету 

викладачі якості освіти, голова 

Братства спудеїв 

 
 

Звіт підготувала помічник ректора зі стратегічного розвитку  

та забезпечення якості освіти Юлія ШУЛИК  

 
 


