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інформаційному 

стенді Приймальної 

комісії 

Національної 

академії керівних 

кадрів культури і 

мистецтв 

1.2. Ознайомлення з Кодексом 

академічної доброчесності 

Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв у 

контексті навчальних дисциплін  

Ознайомлення з 

Кодексом 

академічної 

доброчесності 

Національної 

академії керівних 

кадрів культури і 

мистецтв здобувачів 

вищої освіти 

- інформація на 

сторінках кафедр 

Академії,  

- ознайомлення 

здобувачів вищої 

освіти під час 

аудиторних занять 

Період 

01.09.2021 – 

31.10.2021 

- Науково-педагогічні 

працівники Академії; 

- Завідувачі кафедр 

Академії; 

- Директори 

інститутів  

(Андресюк Б. П., 

Дичковський С. І., 

Кулиняк М. А.) 

 

1.3. Ознайомлення з Кодексом 

академічної доброчесності 

Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв у 

контексті навчальних дисциплін 

Ознайомлення з 

Кодексом 

академічної 

доброчесності 

Національної 

академії керівних 

кадрів культури і 

мистецтв здобувачів 

вищої освіти 

- інформація на 

сторінці 

Студентської ради 

Академії; 

- зустрічі зі 

здобувачами вищої 

освіти Академії 

Період 

01.09.2021 – 

31.10.2021 

- Куратори курсів;  

- директори інститутів 

Академії (Андресюк 

Б. П., Дичковський С. 

І., Кулиняк М. А.) 

- голова Студентської 

ради Академії 

Заболотна К. Г. 

 - голова Наукового 

товариства студентів, 

аспірантів, 

докторантів та 

молодих вчених 

Академії 

 

1.4. Заслухати на засіданнях кафедр 

стан дотримання принципів 

академічної доброчесності 

науково-педагогічними 

працівниками у освітній 

діяльності  

- Фіксація 

відповідних норм 

академічної 

доброчесності 

силабусах та 

робочих програмах 

- витяги з протоколів 

засідань кафедр 

Академії подати до 

Центру 

ліцензування, 

академічної 

щосеместрово - завідувачі кафедр; 

- Фоменко О. В., 

керівник Центру 

ліцензування, 

академічної 

доброчесності та 
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навчальних 

дисциплін  

 

доброчесності та 

моніторингу якості 

освіти 

моніторингу якості 

освіти  

1.5. Проводити анкетування серед 

учасників освітнього процесу з 

питань дотримання академічної 

доброчесності в Академії: 

- для здобувачів вищої освіти 

першого, другого та третього 

рівня вищої освіти;  

- для науково-педагогічних 

працівників; 

- для здобувачів вищої освіти І 

року навчання (адаптаційна) 

- проведення 

анкетування  

 

 

- Заслухати на 

засіданні 

студентської ради 

Академії; 

- Заслухати на 

засіданні Наукового 

товариства 

студентів, 

аспірантів, 

докторантів та 

молодих вчених 

Академії; 

 

- Презентація 

підсумкового звіту 

щодо анкетування 

керівником Центру 

ліцензування, 

академічної 

доброчесності та 

моніторингу якості 

освіти на засіданні 

Вченій раді 

Академії. 

Травень 

2022 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червень  

2022 року 

 

- Фоменко О. В., 

керівник центру 

ліцензування, 

академічної 

доброчесності та 

моніторингу якості 

освіти; 

- Заболотна К.Г., 

голова студентської 

ради Академії ; 

- Голова Наукового 

товариства студентів, 

аспірантів, 

докторантів та 

молодих вчених 

 

1.6. У ході оновлення змісту освітніх 

програм рекомендувати 

переглянути і оновити 

компетентності з академічної 

доброчесності, які опановують 

здобувачі вищої освіти 

- Заслухати на 

засіданні кафедри 

під час внесення змін 

до освітніх програм 

- витяги з протоколів 

засідань кафедр 

Академії подати до 

Центру 

ліцензування, 

академічної 

раз на рік - завідувачі кафедр 

Академії; 

- гаранти освітніх та 

освітньо-наукових 

програм; 
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доброчесності та 

моніторингу якості 

освіти 

 

- Фоменко О. В., 

керівник центру 

ліцензування, 

академічної 

доброчесності та 

моніторингу якості 

освіти. 

 

1.7. Оновлювати змісту навчально-

методичного забезпечення 

(силабуси, методичні 

рекомендації до самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти 

тощо) науково-педагогічних 

працівників щодо недопущення 

фабрикації та фальсифікації в 

освітній діяльності 

- Заслухати на 

засіданні кафедри 

 

- Заслухати на 

засіданні вченої ради 

Інституту 

- витяги з протоколів 

засідань кафедр 

Академії подати до 

Центру 

ліцензування, 

академічної 

доброчесності та 

моніторингу якості 

освіти 

- витяги з протоколів 

засідання вченої 

ради Інституту 

подати до Центру 

ліцензування, 

академічної 

доброчесності та 

моніторингу якості 

освіти 

- презентація 

підсумкового звіту 

щодо стану 

дотримання 

академічної 

доброчесності 

керівником Центру 

ліцензування, 

Червень 

2022 року 

- завідувачі кафедр 

Академії; 

- директори інститутів 

Академії  

(Андресюк Б. П., 

Дичковський С. І., 

Кулиняк М. А.),  

- Фоменко О. В., 

керівник центру 

ліцензування, 

академічної 

доброчесності та 

моніторингу якості 

освіти. 
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академічної 

доброчесності та 

моніторингу якості 

освіти на засіданні 

науково-методичної 

ради Академії. 

1.8. Звіт про дотримання норм 

академічної доброчесності у 

підготовці праць навчально-

методичного характеру по 

Інститутах Академії  

Заслуховувати звіти 

про дотримання 

норм академічної 

доброчесності у 

підготовці праць 

навчально-

методичного 

характеру Інститутів 

Академії на 

засідання науково-

методичної ради 

Академії 

- Розмістити 

інформацію на сайті 

Академії на сторінці 

Центру 

ліцензування, 

академічної 

доброчесності та 

моніторингу якості 

освіти 

Травень 

2022 року 

- Телячий Ю. В., 

голова науково-

методичної ради 

Академії; 

- Директори 

інститутів 

(Андресюк Б. П., 

Дичковський С. І. 

Кулиняк М. А.) 

- Фоменко О. В., 

керівник центру 

ліцензування, 

академічної 

доброчесності та 

моніторингу якості 

освіти. 

 

 

 

1.9. Звіт голови комісії з академічної 

доброчесності перед 

конференцією трудового 

колективу Академії щодо успіхів 

та проблем в дотриманні 

Кодексу академічної 

доброчесності 

- затвердити на 

конференції 

трудового колективу 

Академії 

- Розмістити звіт на 

сайті Академії на 

сторінці Центру 

ліцензування, 

академічної 

доброчесності та 

моніторингу якості 

освіти 

Червень 

2022 р. 

- Андресюк Б. П., 

голова комісії з 

питань академічної 

доброчесності; 

- Фоменко О. В., 

керівник центру 

ліцензування, 

академічної 

доброчесності та 
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моніторингу якості 

освіти. 

1.10. Ознайомлення з практиками 
провідних закладів вищої освіти 
світу щодо забезпечення 
академічної доброчесності  

- Презентація 
інноваційних 
тенденцій у 
забезпеченні 
академічної 
доброчесності 

- презентація на 
засіданнях кафедр 
Академії 
- презентація на 
засіданнях 
наукового 
товариства 
студентів, 
аспірантів, 
докторантів та 
молодих вчених 
- презентація на 
засіданнях 
студентської ради 
Академії 
 
 

Раз на рік - Фоменко О. В., 
керівник центру 
ліцензування, 
академічної 
доброчесності та 
моніторингу якості 
освіти 
- Начальник Центру 
міжнародної 
академічної 
мобільності та 
інтеграційних 
проєктів 

 

1.11. Запровадити курс з підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних працівників щодо 
дотримання академічної 
доброчесності в освітній 
діяльності та ознайомлення з 
програмою УБА підвищення 
кваліфікації працівників 
бібліотек «Академічна 
доброчесність та бібліотеки»  

Розробка курсу з 
підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників щодо 
дотримання 
академічної 
доброчесності в 
освітній діяльності  

- Ознайомлення під 
час курсів 
підвищення 
кваліфікації на базі 
Центру неперервної 
культурно-
мистецької освіти  

Протягом 
року 

- 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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ІІ. НАУКОВА І ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

2.1. Організувати та провести 
науковий семінар  для здобувачів 
вищої освіти ОНР доктор 
філософії, молодих учених про 
дотримання вимог академічної 
доброчесності 

Інформаційне 
наповнення 
наукового семінару 
 
 

Презентація для 
здобувачів вищої 
освіти ОНР доктор 
філософії, молодих 
учених норм про 
дотримання вимог 
академічної 
доброчесності 

Вересень 
2021 року 

- Фоменко О. В., 
керівник центру 
ліцензування, 
академічної 
доброчесності та 
моніторингу якості 
освіти 
 
 

 

Проведення 
наукового семінару 

- Ознайомлення з 
презентацією для 
здобувачів вищої 
освіти ОНР доктор 
філософії, молодих 
учених норм про 
дотримання вимог 
академічної 
доброчесності 

Жовтень – 
листопад  
2021 року 

- Фоменко О. В., 
керівник центру 
ліцензування, 
академічної 
доброчесності та 
моніторингу якості 
освіти 
- Кравченко А. І., 
завідувач відділу 
аспірантури і 
докторантури; 
- голова Наукового 
товариства студентів, 
аспірантів,  
докторантів і молодих 
вчених 

 

2.2. Тренінг щодо інформаційного 
пошуку та верифікації джерел у 
наукових текстах 

- провести тренінг - розмістити 
інформацію про 
підсумки проведення 
тренінгу на сайті 
Академії 

Листопад 
2021 

- Степаненко Л. М., 
проректор з наукової 
роботи та 
міжнародних зв'язків; 
- голова Наукового 
товариства студентів, 
аспірантів,  
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докторантів і молодих 
вчених  
- Заболотна К. Г., 
голова студентської 
ради Академії; 
- Фоменко О. В., 
керівник центру 
ліцензування, 
академічної 
доброчесності та 
моніторингу якості 
освіти 

2.3. Створити інфографіку: "Десять 
принципів академічної 
доброчесності науково-
педагогічних працівників 
Академії" 

- Презентація 
інфографіки 

- розмістити 
інформацію на сайті 
Академії 

Грудень  
2021 р. 

- Фоменко О. В., 
керівник центру 
ліцензування, 
академічної 
доброчесності та 
моніторингу якості 
освіти 

- - Директори 

інститутів 

(Андресюк Б. П., 

Дичковський С. І. 

Кулиняк М. А.) 

 

 

ІІІ. ВИХОВНА І ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

3.1. Створити інфографіки: 
- "Чому я хочу списати?" 
- "Академічна доброчесність і я" 
- "Я знаю дванадцять типів 
неоригінальної роботи" 

- Презентація 
інфографіки 

- розмістити 
інформацію на сайті 
Академії 

лютий 
2022 н.р. 

- Сиваш І. О., 
проректор з науково-
педагогічної та 
виховної роботи; 
- Заболотна К. Г., 
голова студентської 
ради Академії; 
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- голова Наукового 
товариства студентів, 
аспірантів, 
докторантів і молодих 
вчених 
- Фоменко О. В., 
керівник центру 
ліцензування, 
академічної 
доброчесності та 
моніторингу якості 
освіти 

3.2. Створити буклет-глосарій 

термінів та понять відповідно до 

статті 42 «Академічної 

доброчесність» Закону України 

«Про освіту» 

Розробити буклет та 

його інформаційне 

наповнення  

- розмістити  буклет 

на сайті та в 

репозитарії Академії 

квітень 

2022 р. 

- Фоменко О. В., 
керівник центру 
ліцензування, 
академічної 
доброчесності та 
моніторингу якості 
освіти 
- Заболотна К. Г., 
голова студентської 
ради Академії; 

- Андресюк Б. П., 

директор інституту 

дизайну та реклами  

 

 

3.3. Діяльність Комісії з 

врегулювання конфліктних 

ситуацій та комісії з питань 

академічної доброчесності 

- Звітувати про 

роботу Комісії з 

врегулювання 

конфліктних 

ситуацій та комісії з 

питань академічної 

доброчесності 

- заслухати на 

засіданні вченої ради 

Академії 

Травень  

2022 року 

- Телячий Ю. В., 

Комісії з 

врегулювання 

конфліктних ситуацій; 

- Андресюк Б. П., 

голова комісії з 

питань академічної 

доброчесності 
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3.4. Проведення виховного заходу 

"Академічна доброчесність-шлях 

до успіху" 

- проведення 

виховного заходу 

- розмістити 

інформацію на сайті 

Академії  

один раз на 

рік 

- Сиваш І. О., 
проректор з науково-
педагогічної та 
виховної роботи; 
- Фоменко О. В., 
керівник центру 
ліцензування, 
академічної 
доброчесності та 
моніторингу якості 
освіти 
- Заболотна К. Г., 
голова студентської 
ради Академії. 

 

ІV. СПІВПРАЦЯ З НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ 

4.1. Розміщення наукових статей 

фахових журналів Академії 

науково-педагогічних 

працівників та здобувачів вищої 

освіти в репозиторії наукової 

бібліотеки Академії 

- Розміщення 

наукових статей  

- у репозиторії 

Академії 

Постійно директор наукової 

бібліотеки Копанєва 

В. А., працівники 

наукової бібліотеки 

 

4.2. Організація постійно діючої 

виставки робіт з питань 

дотримання академічної 

доброчесності в Академії 

 

- підготовка та 

оформлення 

виставки 

- у науковій 

читальній залі 

бібліотеки Академії 

Постійно завідувач відділу 

обслуговування та 

збереження фонду 

Скабодіна А. В. 

 

4.3. Ознайомлення з новими 

надходженнями до наукової 

бібліотеки з вказаного питання  

- висвітлення нових 

надходжень 

- розмістити 

інформацію на сайті 

Академії 

Постійно заступник директора 

наукової бібліотеки 

Гавеля Б. Р. 
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V. ПІДТРИМКА МЕДІА 

5.1. Інформаційна підтримка змін та 

доповнень до Кодексу 

академічної доброчесності  

Інформування про 

дотримання 

академічної 

доброчесності 

учасниками 

освітнього процесу 

Висвітлення новин 

пов’язаних з 

академічною 

доброчесністю на 

сайті Академії 

Постійно - Соболєвська С. О. 

керівник відділу 

інформаційної 

діяльності (мас-медіа 

центр); 
- Фоменко О. В., 
керівник центру 
ліцензування, 
академічної 
доброчесності та 
моніторингу якості 
освіти 

 

 


