
Академічна доброчесність

Доповідач директор Центру ліцензування, академічної доброчесності та моніторингу якості 
освіти Фоменко О.В.  (засідання Вченої ради Академії від 29.11.2021р.)



І. В Академії приводиться до системи нормативна база 
(внутрішні стандарти) з питань академічної 
доброчесності, наприклад:

 у трьох інститутах створені комісії з академічної доброчесності 

та Плани заходів щодо популяризації та дотримання Кодексу 

академічної доброчесності;

 розроблена повна презентація з популяризації академічної 

доброчесності (голова робочої групи доц. Хіміч Я.О.).



ІІ. Продовжується формування інформаційної бази щодо 
популяризації принципів академічної доброчесності:

 на сайті Академії, на вкладці Центру ліцензування, академічної 

доброчесності та моніторингу якості освіти, створена сторінка 

про академічну доброчесність;

 на сайті Академії (у жовтні) наявна інформація про заходи з 

популяризації принципів академічної доброчесності як для 

здобувачів вищої освіти (наприклад, вистава-алегорія "Ріпка"), 

так і для науково-педагогічних працівників (наприклад, семінар-

практикум з вказаного питання).



ІІІ. Формуються інструменти впровадження принципів 
академічної доброчесності:

 зустрічі (бесіди) директора Центру ліцензування, академічної доброчесності та 
моніторингу якості освіти з науково-педагогічними працівниками на засіданнях 
кафедр з питання дотримання принципів академічної доброчесності, 
наприклад, протокол № 1 від 09.09.2021 кафедри дизайну середовища;

 розроблено курс лекцій з питання дотримання принципів академічної 
доброчесності (з анкетою), що будуть прочитані на курсах підвищення 
кваліфікації для науково-педагогічних працівників на базі Центру неперервної 
культурно-мистецької освіти;

 доц. Слівінська А.Ф. запропонувала здобувачам першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти за ОПП "Графічний дизайн" тематику курсових робіт з 
академічної доброчесності (навчальна дисципліна "Інфорграфіка");

 доц. Хіміч Я.О. розробила силабус навчальної дисципліни "Інформаційна 
культура та основи академічної доброчесності".



IV. Впроваджуються в освітню діяльність інструменти 
контролю додержання принципів академічної доброчесності:

Своєчасно підготовлено, упорядковано та завантажено в 
кабінет Національного агентства з якості вищої освіти 
(зовнішній аудит) комплексні матеріали для акредитаційних 
експертиз з 10 освітніх (професійних) програм.

Найбільш якісно проведена робота гарантами освітніх 
програм: проф. Коваль Л.М., проф. Бєлявіною Н.Д., проф. 
Зосім О.Л., проф. Федоруком О.К., проф. Погребняк Г.П., 
проф. Садовенко С.М., доц. Шлемко О.Д., доц. Сєровою
О.Ю., доц. Матушенко В.Б.

Членами груп забезпечень освітніх програм: проф. Хоролець
Л.І., доц. Міщенко І.І., доц. Корисько Н.М., доц. Брайченко Т.Ф., 
проф. Овчарук О.В., доц. Дьяченко В.В., доц. Слівінською А.Ф.



IV. Впроваджуються в освітню діяльність інструменти 
контролю додержання принципів академічної доброчесності:

 Активну участь в акредитаційній експертизі освітніх програм приймали наступні 
науково-педагогічні (педагогічні) працівники Академії: ст. викл. Кратко Ю.В., ст. викл. 
Комар В.О., ст. викл. Шаркевич Н.Г., ст. викл. Рудницька О.О.. доц. Мусієнко В.І., ст. викл. 
Бевзенко В.В., ст. викл. Карпенко Д.В., методисти Центру – Волошина А.Г. та Служби 
освітньої аналітики Пацій Н.В., методисти кафедр: Ліфінцева Г.О., Хістєва Т.М., 
Падалко В., Романенко О.

 Ефективна підтримка надавалась керівниками структурних підрозділів: вченим 
секретарем, доц. Ревою Т.С., в.о. проректора з питань соціально-економічного 
розвитку Місюрою Н.Є., заступником директора Інституту дизайну та реклами, доц. 
Хіміч Я.О., начальником відділу кадрів та документозабезпечення Степенко Г.Т., 
начальником відділу ІТ Зінченко С.О., заст. начальника навчально-методичного відділу 
Уржунцевою С.П., начальником відділу забезпечення інформаційної роботи 
Соболевською С.О., що підтверджує професіоналізм колег, розуміння необхідності 
якісного упорядкування та систематизації акредитаційних матеріалів, дотримання 
принципів академічної доброчесності та етики ділового спілкування;



IV. Впроваджуються в освітню діяльність інструменти 
контролю додержання принципів академічної доброчесності:

Здійснено опитування бакалаврів, магістрів, аспірантів 

першого року навчання на адаптаційну тематику 

(узагальнені результати подаються на сайт Академії).

Одним з питань в анкеті здобувачів вищої освіти –

дотримання принципів академічної доброчесності. на яке 

дали позитивну відповідь 88% осіб.

Організована на належному рівні перевірка наукових робіт 

на наявність ознак плагіату (начальник відділу наукової та 

редакційно-видавничої діяльності Денисюк Ж.З.).
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