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дотримання норм 

цитування 

щодо запобігання 

академічного плагіату 

- проведення бесід зі 

здобувачами вищої 

освіти 

Вступники, здобувачі 

вищої освіти, науково-

педагогічні працівники; 

завідувачі кафедр, 

куратори куратори курсів 

1.2. Організація Науковою 

бібліотекою Академії 

заходів щодо 

інформаційної культури 

- виставка робіт 

науково-педагогічних 

працівників Академії, 

кваліфікаційних робіт 

(проєктів) здобувачів 

вищої освіти; 

 

- збереження 

кваліфікаційних робіт 

здобувачів вищої 

освіти в архіві з 

супроводжувальними 

документами щодо 

перевірки на 

антиплагіат  

 

Постійно Копанєва В.О., директор 

Наукової бібліотеки  

 

 

 

 

 

Гавеля Б. Р., заступник 

директора Наукової 

бібліотеки  

  

1.3. Проведення семінарів-

практикумів з науково-

педагогічними 

(педагогічними) 

працівниками з питань 

попередження 

академічного плагіату 

- проведення семінару-

практикуму та 

лекційного заняття для 

слухачів під час 

підвищення 

кваліфікації на базі 

Центру неперервної 

культурно-мистецької 

освіти 

 

Один раз в 

семестрі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фоменко О.В., керівник 

Центру ліцензування, 

академічної 

доброчесності та 

моніторингу якості 

освіти. 

 

Шевченко І.О., директор  

Центру неперервної 

культурно-мистецької 

освіти 
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-  розміщення 

інформації про заходи  

на сайті Академії 

Постійно Фоменко О.В., керівник 

Центру ліцензування, 

академічної 

доброчесності та 

моніторингу якості 

освіти. 

 

1.4. Запровадження системи 

вивчення попередження 

академічного плагіату в 

закладах вищої освіти  

 

Запровадження в освітній 

діяльності вибіркової 

дисципліни для здобувачів 

вищої освіти ступеня 

доктор філософії "Основи 

академічного письма" 

- формування 

необхідного контенту в 

робочих програмах 

навчальних дисциплін 

та силабусах.  

 

Щорічно Михайлик В.Л., 

начальник навчально-

методичного відділу; 

  

науково-педагогічні 

(педагогічні) працівники,  

директори інститутів 

Академії: 

Андресюк Б. П., 

Дичковський С. І.,  

Кулиняк М. А. 

 

Кравченко А.І., 

завідувачка відділу 

аспірантури та 

докторантури  

Заслухати на засіданнях 

кафедр (згідно плану 

роботи кафедр),  

 

засіданнях вчених рад 

Інститутів 

(згідно плану роботи 

вченої ради Інституту) 

 

1.5. Щорічне проведення 

відділом анаукових 

заходів з питань 

забезпечення академічної 

доброчесності та 

недопущення 

академічного плагіату для 

здобувачів вищої освіти 

ІІІ (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти 

- анкетування 

здобувачів вищої 

освіти ІІІ (освітньо-

наукового) рівня вищої 

освіти з вказаного 

питання 

- круглі столи  

- Дні науки в Академії 

Щорічно 

 

Степаненко Л.М., 

проректор з наукової 

роботи та міжнародних 

зв'язків,  

Кравченко А.І., 

завідувачка аспірантури 

та докторантури,  

здобувачі вищої освіти 

ступеня доктор філософії, 

Стронська Н. Т., голова 

Заслухати на засіданні 

Наукового товариства 

студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих 

вчених; 

 

Заслухати на засіданні 

Науково-експертної 

ради 

 



4 

 

Наукового товариства 

студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих 

вчених. 

 

Фоменко О.В., керівник 

Центру ліцензування, 

академічної 

доброчесності та 

моніторингу якості 

освіти. 

 

1.6. Щорічне 

проведення наукових 

заходів з питань 

забезпечення академічної 

доброчесності та 

недопущення 

академічного плагіату для 

здобувачів вищої освіти  

- проведення 

анкетування 

здобувачів вищої 

освіти з вказаного 

питання 

Щорічно Сиваш І. О., проректор з 

науково-педагогічної та 

виховної роботи,  

Заболотна К. Г., голова 

Студентської ради  

 

Фоменко О.В., керівник 

Центру ліцензування, 

академічної 

доброчесності та 

моніторингу якості 

освіти. 

 

Заслухати на засіданні 

студентської ради 

Академії; 

 

 

 

1.7. Ознайомлення здобувачів 

вищої освіти, науково-

педагогічних 

(педагогічних) 

працівників з Положенням 

про запобігання і 

виявлення академічного 

плагіату, іншими 

- зустрічі зі 

здобувачами вищої 

освіти 

- обговорення 

документів з науково-

педагогічними 

(педагогічними) 

Постійно Завідувачі кафедр; 

науково-педагогічних 

працівники, здобувачі 

вищої освіти,  

директори інститутів 

Академії: 

Андресюк Б. П., 

Дичковський С. І.,  

заслухати на засіданнях 

кафедри (згідно плану 

роботи кафедри), 

 

заслухати на засіданнях 

вченої ради інституту 

(згідно плану роботи 

вченої ради інституту) 

 



5 

 

нормативно-правовими 

документами з указаного 

питання (наприклад, 

аналітична записка МОН 

України від 20.05.2020 р. 

«До питання уникнення 

проблем і помилок у 

практиках забезпечення 

академічної 

доброчесності») 

 

працівниками на 

засіданнях кафедри 

Кулиняк М. А. 

 

Заболотна К.Г., голова 

студентського 

самоврядування  

1.8. Створити відеоролик на 

тему «Ні – плагіату, так – 

академічній 

доброчесності» 

- підготувати 

відеоролик 

Листопад-

грудень 

2021 р. 

Сиваш І.О., проректор з 

науково-педагогічної та 

виховної роботи 

 Кулиняк М. А., директор 

інституту сучасного 

мистецтва: 

 

Фоменко О.В., керівник 

Центру ліцензування, 

академічної 

доброчесності та 

моніторингу якості 

освіти. 

здобувачі вищої освіти; 

Зінченко С. начальник 

відділу комп'ютерного 

сервісу та технічних 

засобів навчання  

 

 

 

 

Розмістити на сайті 

Академії 

у грудні 2021 р. 
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ІІ. МОНІТОРИНГ СТАНУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ 

2.1. Перевірка письмових робіт 

на наявність плагіату через 

систему Unicheck 

Під час допуску до 

захисту дисертаційних 

досліджень, наукових 

робіт, подання 

наукової статті, 

монографії, навчально-

методичних матеріалів 

тощо 

Постійно Степаненко Л.М., 

проректор з наукової 

роботи та міжнародних 

зв'язків,  

Учені секретарі: 

Кравченко А. І., Зосім О. 

Овчарук О. В. 

спеціалізованих вчених 

рад Академії; 

науково-педагогічні 

(педагогічні) працівники -

керівники 

кваліфікаційних робіт, 

завідувачі кафедр, 

здобувачі вищої освіти, 

Денисюк Ж.З., начальник 

відділу наукової та 

редакційно-видавничої 

діяльності (); 

Бугайова О.І., начальник 

служби інформаційно-

методичного 

забезпечення навчального 

процесу  

 

Заслухати на 

засіданнях кафедр, 

Заслухати на засіданні 

науково-методичної 

ради 

Заслухати  на засіданні 

вченої ради Академії 

(травень 2022 року), 

 

 

2.2. Формування завдань для 

контрольних робіт з 

використанням 

педагогічної інновації, що 

сприяють розвитку 

креативного підходу 

- розробка тестів, 

питань до практичних 

завдань, програм 

практик 

Постійно науково-педагогічні 

(педагогічні) працівники, 

Ліфінцева Г.О., завідувач 

практики,  

завідувачі кафедр, 

здобувачі вищої освіти 

 

на засіданні кафедр, 

засіданні вченої ради 

Інститутів (згідно 

плану роботи вченої 

ради інституту),  
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здобувачів вищої освіти до 

їх виконання 

 

2.3. Проведення анкетування 

серед науково-

педагогічних працівників з 

щодо дотримання 

академічної доброчесності 

- анкетування науково-

педагогічних 

(педагогічних) 

працівників з вказаного 

питання 

 

Двічі на рік 

 

завідувачі кафедр 

Фоменко О.В., керівник 

Центру ліцензування, 

академічної 

доброчесності та 

моніторингу якості 

освіти. 

 

 

на засіданні кафедр, 

під час проведення 

курсів підвищення 

кваліфікації для 

науково-педагогічних 

(педагогічних) 

працівників Академії 

 

2.4.  Моніторинг питання 

попередження 

академічного плагіату в 

усіх сферах академічної, 

освітньої, творчої 

діяльності 

- у ході перевірки 

кваліфікаційних робіт; 

- проведення 

ректорських 

контрольних робіт 

- відвідування 

навчальних занять 

- розгляд питання щодо 

скасування рішень про 

присудження 

наукового ступеня 

вищої освіти, обрання 

на посаду науково-

педагогічного 

працівника 

 

Постійно 

 

 

 

раз у рік 

 

 

 

 

 

 

під час роботи 

конкурсної 

комісії 

 

Голова конкурсної 

комісії; 

Фоменко О.В., керівник 

Центру ліцензування, 

академічної 

доброчесності та 

моніторингу якості 

освіти,  

Учені секретарі: 

Кравченко А. І., Зосім О. 

Овчарук О. В. 

спеціалізованих вчених 

рад Академії; 

директори інститутів 

Академії: 

Андресюк Б. П., 

Дичковський С. І.,  

Кулиняк М. А. 

науково-педагогічні 

(педагогічні) працівники; 

завідувачі кафедр 

на засіданні вченої ради 

інституту (згідно плану 

роботи вченої ради 

інституту); 

на засіданні кафедр 

(згідно плану роботи 

кафедри)  

 




