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№ 

з/п 

Форма проведення заходу Термін 

проведення 

Структурні 

підрозділи/ 

особи, 

відповідальні за 

захід 

Примітки 

про 

виконання 

1. Підписання Декларації академічної 

доброчесності науково-педагогічних 

працівників та здобувачів освіти 

Придунайської філії МАУП 

Вересень 

2020 

 

 

Кафедра суспільно-

наукових дисциплін 

 

 

 

2. Проведення тренінгів, лекцій 

стейкхолдерами (роботодавцями, 

випускниками, експертами) з 

тематики переваг чесного навчання, 

виконання академічних та 

професійних обов’язків, реалізації 

науково-практичних досліджень  

Протягом 

навчального 

року 

Директор філії  

3. 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» 

Протягом 

навчального 

року 

Кафедра права  

4. 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 (підготовка буклетів, 

пам’яток, дорожних карт, постерів, 

відеороликів тощо) 

Протягом 

навчального 

року 

Викладачі та 

тьютори філії 

 

5. 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 

Протягом 

навчального 

року 

Викладачі та 

здобувачф освіти 

філії 

 

6. Знайомство з серією інформаційних 

бюлетенів “Академічна 

доброчесність Infobulletin”  

(https://saiup.org.ua/novyny/informatsii

ni-bulleteni) 

Вересень 

2020 

Тьютор  1курсу, 

викладачі, що 

викладають 

навчальні 

дисциплінина 

першому курсі 

 

7. Організація та проведення 

методичного семінару «Формування 

академічної культури доброчесності 

Травень 

2021 року 

Кафедра суспільно-

наукових дисциплін 

 

 



 

та якості освіти» - знайомство з  

кращими практиками українських та 

європейських ЗВО, методичним та 

нормативно-правовим забезпеченням 

щодо аспектів якості 

освіти, інституційних політик 

академічної доброчесності 

8. Ознайомлення з Інструкцією щодо 

перевірки на академічний плагіат з 

використанням технічних засобів 

Вересень 

2020 року 

Завідуюча 

бібліотекою 

 

9. Проведення анкетування НПП та 

здобувачів освіти щодо стану 

академічної доброчесності у  

Придунайської філії 

Жовтень 

2020 

Квітень 2021 

Кафедра суспільно-

наукових дисциплін 

 

 

10 Введення до електронної бібліотеки 

Придунайської філії навчально-

методичних ресурсів, які  мають на 

меті забезпечити ЗВО в Україні 

практичними приписами щодо 

створення культури академічної 

доброчесності («Методичні 

рекомендації для закладів вищої 

освіти з підтримки принципів 

академічної доброчесності» та 

«Розширений глосарій термінів та 

понять із академічної доброчесності» 

тощо) 

 

Жовтень-

грудень 

2020 

Завідуюча 

бібліотекою 

 

11 Індивідуальна інформаційно-

роз’яснювальна робота зі 

здобувачами другого освітньо-

наукового рівня щодо положень 

Законів України «Про вищу освіту», 

«Про авторське право і суміжні 

права» про важливість і необхідність 

дотримання принципів академічної 

доброчесності 

Вересень 

2020 року 

Наукові керівники і 

консультанти 

 


