
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД 

 «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

Придунайська філія 

                                         

 

 

                                 «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                                                               Директор ПФ ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

                                                         _____________Т.Р. Гуменникова 

                                                               «____»___________________2020 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План заходів щодо ознайомлення науково-педагогічних працівників 

Придунайської філії МАУП із поняттями та вимогами академічної 

доброчесності 

                         

 

                                                              Розглянуто та затверджено на засіданні                         

        Вченої Ради ПФ ПрАТ «ВНЗ «МАУП»,                  

               Протокол №__ від «__»______2020 р. 

 

 

 

 

 

 

Ізмаїл-2020 



 На виконання Плану заходів щодо ознайомлення науково-педагогічних 

працівників (НПП) із поняттями та вимогами академічної доброчесності та 

відповідно до дії Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

Положення про організацію освітнього процесу Придунайської філії МАУП, 

Положення щодо впровадження системи забезпечення академічної 

доброчесності Придунайська філія МАУП (надалі Філія) визначила та 

затвердила такі основні цілі і завдання діяльності:  

-постійне удосконалення та підвищення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти; 

 -формування високої академічної культури, підвищення позитивного іміджу 

та ділової репутації Філії у вітчизняному та європейському освітньому 

просторі; 

-визнання академічною спільнотою Філії академічної доброчесності 

засадничою цінністю освітнього і наукового процесів; 

-вжиття заходів щодо забезпечення дотримання академічної доброчесності 

НПП Філії та дотримання вимог академічної доброчесності у власній 

навчальній та/або науковій діяльності; 

-засудження гендерного насильства, у тому числі, сексуальних домагань на 

робочому місці та в освітньому процесі; 

-дотримання етичних принципів під час працевлаштування, трудових 

відносин, оплати праці, освітнього процесу; 

-попередження свідомого необ’єктивного оцінювання навчання здобувачів 

освіти; 

-визначення загальноприйнятих світовою спільнотою стандартів здійснення 

освітньої (наукової) діяльності, заходів з попередження недотримання правил 

академічної доброчесності, порядку виявлення та встановлення фактів 

порушення академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу 

(педагогічними, науково-педагогічними та іншими категоріями 

співробітників тощо); 



-реалізацію під час освітнього процесу основних етичних принципів та 

фундаментальних цінностей академічної доброчесності (чесність,  

прозорість,  повага до гідності інших на благо колегіальності та співпраці з 

іншими учасниками освітнього процесу, довіра,  підзвітність,  

справедливість, рівність та соціальна справедливість, демократичне 

управління, якісна освіта,  самовдосконалення та вдосконалення освітньо 

системи, зокрема через професійний розвиток науково-педагогічних 

працівників). 

 Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними, 

педагогічними працівниками передбачає:  

- сумлінне ставлення до освітнього процесу, форм контролю;  

- об’єктивне оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої освіти;  

- дотримання етичних норм провадження освітнього процесу;  

- сприяння творчій активності здобувачів вищої освіти;  

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;  

- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами вищої 

освіти;  

-запобігання та протидія проявам порушення академічної доброчесності 

іншими учасниками освітнього процесу;  

- постійне підвищення професійної кваліфікації, застосування у своїй 

діяльності інноваційних освітних методів та технологій;  

- надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, 

джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-

педагогічну, творчу) діяльність;  

- дотримання вимог контракту та виконання індивідуального робочого плану; 

- реалізацію всіх вимог Положення про організацію освітнього процесу 

Придунайської філії МАУП, Положення щодо впровадження системи 

забезпечення академічної доброчесності Придунайська філія МАУП. 

 Дотримання науково-педагогічними працівниками етичних принципів 

та академічної доброчесності передбачає організацію та проведення 



наступних тематичних заходів спрямованих на ознайомлення НПП із 

поняттями та вимогами академічної доброчесності: 

-підписання Декларації академічної доброчесності науково-педагогічного 

працівника Придунайської філії МАУП; 

-проведення тренінгів спрямованих на ознайомлення з вимогами академічної 

доброчесності; 

-організація та проведення циклу круглих столів «Забезпечення гендерної 

рівності та протидії дискримінації», «Права та можливості жінок і чоловіків», 

«Запобігання та протидія дискримінації в Україні», «Норми законодавства 

про авторське право і суміжні права»;  

-підготовка та проведення внутрішніх інформаційних та просвітницьких 

кампаній, спрямованих на підвищення рівня обізнаності трудового колективу 

та студентства щодо попередження сексуальних домагань, неетичної 

поведінки та дискримінації; 

-обов’язкова для всіх науково-педагогічних працівників участь у освітніх 

вебінарах та онлайн-курсах з питань академічної доброчесності з отриманням 

відповідного сертифікату (онлайн-курс “Академічна доброчесність для 

вчителів” на EdEra, онлайн-курс «Академічна доброчесність в університеті» 

на  ВУМ online тощо); 

- знайомство з серією інформаційних бюлетенів “Академічна доброчесність 

Infobulletin”  за лінком https://saiup.org.ua/novyny/informatsiini-bulleteni; 

-організація та проведення методичного семінару «Формування академічної 

культури доброчесності та якості освіти» - знайомство з  кращими 

практиками українських та європейських ЗВО, методичним та нормативно-

правовим забезпеченням щодо аспектів якості освіти, інституційних політик 

академічної доброчесності; 

- ознайомлення з Інструкцією щодо перевірки на академічний плагіат з 

використанням технічних засобів; 

-проведення анкетування НПП щодо стану академічної доброчесності у  

Придунайської філії; 

https://vumonline.ua/


-введення до електронної бібліотеки Філії навчально-методичних ресурсів 

«Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів 

академічної доброчесності» та «Розширений глосарій термінів та понять із 

академічної доброчесності», які  мають на меті забезпечити ЗВО в Україні 

практичними приписами щодо створення культури академічної 

доброчесності; 

-проведення підсумкового круглого столу «Академічна доброчесність як 

політика Придунайської філії МАУП» щодо ефективності впровадження та 

моніторингу політик академічної доброчесності в філії протягом 2020-2021 

навчального року.  

 Зміни та доповнення до Плану заходів щодо ознайомлення НПП із 

поняттями та вимогами академічної доброчесності вносяться за рішенням 

Вченої ради філії та вводяться в дію наказом директора Придунайської філії 

МАУП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

науково-педагогічного, педагогічного працівника, співробітника 

Придунайської філії МАУП 

 

 Я, ____________________________________що нижче 

підписався(лась), як учасник освітнього процесу, Придунайської філії МАУП  

ЗАЯВЛЯЮ, що буду здійснювати власну освітню, наукову, творчу 

діяльність, дотримуючись місії, візії, цінностей, корпоративної культури 

Придунайської філії МАУП, найвищих моральних і правових норм 

академічної доброчесної поведінки, керуючись законодавством України, 

етичними вимогами до професійної та наукової діяльності. 

ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ:  

- 3 повагою та толерантністю ставитися до всіх учасників освітньогопроцесу. 

-  Не допускати поведінку, що ставить під сумнів чесність та сумлінність моєї 

роботи і завдає шкоди колегам та репутації Придунайської філії МАУП.  

- Запобігати та протидіяти проявам порушення академічної доброчесності 

учасниками освітнього процесу.  

- Не надавати неправомірну допомогу у професійній та науковій діяльності.  

- Використовувати лише достовірні джерела інформації, не вдаватися до 

фальсифікації чи фабрикування даних.  

- Не плагіювати (у т.ч., не використовувати ідеї, твердження, відомості, 

тексти тощо без посилання на джерела).  

- Не користуватися неправомірною вигодою, не вимагати і не брати хабарів. 

УСВІДОМЛЮЮ, що у разі порушення мною цієї Декларації нестиму 

відповідальність перед іншими учасниками освітнього процесу 

Придунайської філії МАУП згідно із загальнолюдськими нормами моралі та 

законодавства України. 

 



 _________________________________________________ ПІБ (повністю) 

__________________________________________________ 

__________________________________________________  

Посада ____________________________________________  

Дата ______________________________________________  

Підпис 


