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Проєкт від Американських Рад з міжнародної освіти

«Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти»



23 – 27 листопада 2020 р. – перший етап проєкту 
«Академічна доброчесність у системі внутрішнього 

забезпечення якості освіти в університетах»

(60 університетів України)

Учасники проекту від Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка:

проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Шаран

працівники відділу забезпечення якості освіти 

Ірина Мірчук 

Оксана Зелена 

Оксана Блистів

. 



Основні завдання проекту

• робота з центрами внутрішнього забезпечення

якості освіти у закладах вищої освіти, науково-

педагогічними працівниками та адміністрацією для

розробки та впровадження інструментів з оцінки і

моніторингу академічної доброчесності та якості

освіти в університетах;

• розробка єдиного системного підходу для

реалізації законодавчих ініціатив та вимог щодо

академічної доброчесності в університетах.



Лектори

Девід Реттингер –

Університет Мері Вашингтон (США)

Тріша Бертрам Галлант –

Каліфорнійський університет у Сан-

Дієго (США)

Аманда МакКензі –

Університет Ватерлоо (Канада)



Лектори

модераторка зустрічей та 

координаторка проєкту Яна Чапайло

консультант проєкту Єгор Стадний 

голова Національного агентства з 

забезпечення якості вищої освіти 

Сергій Квіт



Лектори

начальник навчально-методичного відділу

Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету Віктор Дроздов

директорка центру внутрішнього забезпечення 

якості освіти Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» 

Ольга Бершадська 



Практичне завдання 
1 грудня 2020 р. – 5 лютого 2021 р

• провести самооцінювання інфраструктури 

забезпечення академічної доброчесності та 

якості освіти в університеті

• провести онлайн опитування викладачів та 

студентів щодо академічної доброчесності 

та якості освіти



Результати першого етапу проекту

Підписання Меморандуму про співпрацю терміном на 2 роки між організацією

«Американські Ради з міжнародної освіти: ACTRA/ACCELS та

Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка



Результати 

1. Опитано 127 науково-педагогічних 

працівників та 550 студентів щодо 

якості освіти і академічної 

доброчесності.

2. Заповнено АНКЕТУ САМООЦІНЮВАННЯ  

ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА 

ЯКОСТІ ОСВІТИ



Сертифікати учасників проєкту



Фотозвіт
23 листопада 2020 р.



Фотозвіт

24 листопада 2020 р.



Фотозвіт

25 листопада 2020 р.



Фотозвіт

26 листопада 2020 р.



Фотозвіт

27 листопада 2020 р.



16 лютого 2021 р. 

Лекція почесного президента Міжнародного центру академічної доброчесності, 

радника проєкту “Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти

Девіда Реттингера”

“Коли хороші студенти ухвалюють хибні рішення: 

чому студенти обманюють”



Другий етап проєкту



Лектори



6 квітня 2021 р.



Проведення моніторингу та оцінювання 

спроможностей університету в контексті 

академічної доброчесності та якості освіти 



Дослідження Університету 

Ватерлоо (Канада)



7 квітня 2021 р.

Моніторинг і евалюація академічної доброчесності



Проведення дослідження: складники 

організації, аналізу та представлення даних 



8 квітня 2021 р.

Бажаний сценарій політики академічної 

доброчесності в університеті та наближення 

до нього через опитування 



Бажаний сценарій політики академічної 

доброчесності в університеті та наближення 

до нього через опитування



Бажаний сценарій політики академічної 

доброчесності в університеті та наближення 

до нього через опитування 



Аналіз соціологчних даних



13 квітня 2021 р. 



Бажаний сценарій політики академічної доброчесності 

в університеті та наближення до нього через 

опитування – огляд практик, виокремлених на основі 

опрацювання даних університетів 



Огляд практик, виокремлених на основі 

опрацювання даних університетів



Дискусія: Що робити з даними?



14 квітня 2021 р.

Стратегії розвитку університету: контекст 

академічної доброчесності та якості освіти



Стратегії розвитку університету: контекст 

академічної доброчесності та якості освіти 



Досвід: 
Університет Мері Вашингтон, США

Каліфорнійський університет у Сан-Дієго, США 

Університет Ватерлоо, Канада



Звіти за результатами соціологічного опитування в 

ДДПУ імені Івана Франка

(за результатами опитування студентів)

(за результатами опитування

науково-педагогічних працівників)





Вебінар канд. соц. н. Тамари Марценюк



Тамара Марценюк 

«Етика наукового дослідження»





edquality.ddpu@gmail.com

Відділ забезпечення якості освіти


