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Звіт реалізації заходів для популяризації засад академічної доброчесності НаУОА у 2022 році

№ Назва заходу На кого
спрямований

захід

Період
виконання,

кількість осіб

Відповідальні Публічність

1 Здійснення повторної самооцінки середовища в
межах проєкту “Ініціативи академічної
доброчесності та якості освіти - Academic IQ”

університет до 17.01.2022 Каламаж Р.В.,
Шулик Ю.В.,
Михальчук
Б.С.

2 Проведення опитування щодо академічної
доброчесності в межах проєкту “Ініціативи
академічної доброчесності та якості освіти”

здобувачі освіти,
викладачі

січень-5.02.2022 Каламаж Р.В.,
Шулик Ю.В.,
Михальчук
Б.С.

3 Семінари “Школи освітніх інновацій” про
академічну доброчесність
Тематичний модуль: “Академічна
доброчесність” у Навчально-методичному
центрі “Школа освітніх інновацій”

викладачі лютий-березень Маслова Ю.П. https://www.youtube.com/
watch?v=A-dDF8dttGU&
feature=youtu.be
http://surl.li/dyglf
http://surl.li/dygla

4 Участь в активній фазі проєкту «Ініціатива
академічної доброчесності та якості освіти –
Academic IQ».

університет 30 червня 2022 Каламаж Р.В.,
Шулик Ю.В.,
Михальчук
Б.С.

https://www.oa.edu.ua/ua/i
nfo/news/2022/30-06-02

https://www.youtube.com/watch?v=A-dDF8dttGU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=A-dDF8dttGU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=A-dDF8dttGU&feature=youtu.be
http://surl.li/dyglf
http://surl.li/dygla
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/30-06-02
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/30-06-02


5 Cемінар «Світовий досвід забезпечення
академічної доброчесності».

здобувачі освіти,
викладачі

17 червня 2022 Каламаж Р.В.,
Шулик Ю.В.,
Михальчук
Б.С.

https://www.oa.edu.ua/ua/i
nfo/news/2022/17-06-01

6 Семінар “Академічна доброчесність - питання
плагіату” (не менше 10 зустрічей)

студенти 1 курсу вересень 2022 Коцюк Ю.А,
тьютори
академічних
груп

7 Тиждень академічної доброчесності здобувачі освіти,
викладачі

10-13 жовтня
2022 року

Каламаж Р.В.,
Шулик Ю.В.,
Захарова К.Б.

https://www.oa.edu.ua/ua/i
nfo/news/2022/08-10-01

7.1. Лекція “Національне агентство із забезпечення
якості вищої освіти у парадигмі реалізації
академічної доброчесності в Україні: світогляд,
вимоги, поради”

здобувачі освіти,
викладачі

10 жовтня 2022 Єременко О.В.,
Шевчук Д.М.

https://www.oa.edu.ua/ua/i
nfo/news/2022/10-10-02

7.2. Лекція “Академічна доброчесність в НаУОА для
першокурсників”

студенти 1 курсу 11 жовтня 2022 Каламаж Р.В.,
Шулик Ю.В.,
Захарова К.Б.

https://www.oa.edu.ua/ua/i
nfo/news/2022/11-10-03
https://drive.google.com/fi
le/d/1yB4G4IOx2xfyzbtld
Cid0zXTAfqvv7h1/view?t
s=6345b8e8

7.3. Семінар для студентів “Академічне письмо:
підготовка та написання наукових текстів”

12 жовтня 2022 Балацька О.Р. https://www.oa.edu.ua/ua/i
nfo/news/2022/12-10-01

7.4. Семінар для студентів-магістрів факультету
РГМ: Master's Thesis: Check-list for Academic

студенти 1 курсу
факультету РГМ

13 жовтня 2022 Коцюк Л.М. https://www.oa.edu.ua/ua/i
nfo/news/2022/13-10-01

https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/17-06-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/17-06-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/08-10-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/08-10-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/10-10-02
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/10-10-02
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/11-10-03
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/11-10-03
https://drive.google.com/file/d/1yB4G4IOx2xfyzbtldCid0zXTAfqvv7h1/view?ts=6345b8e8
https://drive.google.com/file/d/1yB4G4IOx2xfyzbtldCid0zXTAfqvv7h1/view?ts=6345b8e8
https://drive.google.com/file/d/1yB4G4IOx2xfyzbtldCid0zXTAfqvv7h1/view?ts=6345b8e8
https://drive.google.com/file/d/1yB4G4IOx2xfyzbtldCid0zXTAfqvv7h1/view?ts=6345b8e8
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/12-10-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/12-10-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/13-10-01
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2022/13-10-01


Integrity

7.5. Науковий семінар для аспірантів, молодих
учених про академічну доброчесність

аспіранти,
викладачі

14 жовтня 2022 Шевчук Д.М.

8 Інформаційна кампанія щодо популяризації
академічної доброчесності

здобувачі освіти,
викладачі

протягом року Захарова К.Б.,
Свиденюк І.В.

9 Розгляд питання про дотримання засад
академічної доброчесності на засіданнях рад
факультетів/інститутів, Братства спудеїв,
студентських рад факультетів/інститутів, кафедр,
засідань комісії з питань якості освіти, вченої
ради університету

здобувачі освіти,
викладачі

не менше 1 разу
в рік

заступники
деканів/директ
ора з якості
освіти, голова
Братства
спудеїв

Звіт підготувала помічник ректора зі стратегічного розвитку
та забезпечення якості освіти Марія МАТВІЙЧУК


