
Проєкт від Американських Рад з міжнародної освіти

«Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти»

«Академічна доброчесність у

системі внутрішнього забезпечення

якості освіти в університетах»

Дрогобич, 2021/2022 н.р.



9 вересня 2021 р. 

Вебінар: «Система опитування стейкхолдерів у ЗВО. 

Аналіз результатів та прийняття рішень».



У межах теми «Система опитування стейкхолдерів у

ЗВО. Аналіз результатів та прийняття рішень», яка

була представлена Віктором Корбутяком,

начальником відділу якості освіти НУВГП (м. Рівне),

презентувались анкети та процедура опитування

стейкхолдерів у ЗВО як важливого інструменту

забезпечення якості освіти.



27 вересня 2021 р.



Вебінар «Спартанці науки: інтервенція академічної доброчесності» був присвячений вивченню

досвідів Університету штату Мічиган (Michigan State University) та Темпльського університету

(Temple Univerisity) у створенні унікальних моделей системи академічної доброчесності та її

оцінювання.



Спікерами зустрічі були Джейк Каспер, фахівець із питань академічної доброчесності у

Деканаті з роботи зі студентами Університету штату Мічиган та Брендон Арнолд,

координатор програми з роботи з новими студентами Темпльського університету та їхніми

сім’ями, які представили процедуру створення для студентів навчального курсу з

академічної доброчесності, його зміст, структура та можливість впровадження в

українських університетах.



11 жовтня 2021 р.

Вебінар: «Що потрібно, аби Центр забезпечення якості освіти

працював»

У межах теми «Що потрібно, аби Центр забезпечення якості

освіти працював» спікерка Ольга Бершадська – керівниця

Центру забезпечення якості освіти Національного

університету «Києво-Могилянська академія» поділилась

досвідом роботи Центру, основних аспектах його

діяльності, які важливо враховувати при плануванні та

бюджетуванні роботи закладу вищої освіти.



Формат зустрічі передбачав залучення

всіх учасників до практичної роботи та

дискусії за допомогою онлайн-

платформи www.menti.com.

http://www.menti.com/


20 жовтня 2021 р.

Вебінар “Система академічної доброчесності 

в Університеті Томсон Ріверс”



 Під час вебінару спікерки Маріан Ендербер та

Кріста Лусіей поділилися досвідом розбудови

системи академічної доброчесності в

Університеті Томсон Ріверс, що знаходиться у

місті Камлупс у Канаді.



 На вебінарі було розглянуто 

практики проведення капманій

боротьби з замовними роботами на 

кампусі університету, а також як 

працює Офіс у справах студентів. 



 Спікерки розповіли про практики

орієнтації з питань академічної

доброчесності для викладачів, що

лише починають роботу в

Університеті Томсон Ріверс.



21 жовтня 2021 р.

Лекція-дискусія “Що робити з замовними роботами?”



Дослідниця Вероніка Краснічан розповіла про поняття замовних робіт, їхні різновиди, а також про

проведені міжнародні опитування студентів стосовно досвіду замовлення робіт та результати цих

опитувань.



На лекції-дискусії обговорено потенційні причини того, чому студенти вдаються до замовлення 

навчальних та дипломних робіт, які наслідки несуть ці недоброчесні практики, та як виявляти та 

запобігати замовним роботам.





Опитування студентів ДДПУ імені Івана Франка у рамках Міжнародного 

проєкту з дослідження замовних робіт в Україні: https://bit.ly/2Xzp8FC

https://bit.ly/2Xzp8FC




10 листопада 2021 р.
Сесія 1: Чому ми говоримо про академічну доброчесність, дослідницька етика та інституційні зміни з

академічною доброчесністю // Міжнародний центр з академічної доброчесності / проєкт Academic IQ

Катерина Костогриз, Координаторка проєкту Academic IQ, Україна



Тріша Бертрам Галлант , Каліфорнійський університет у Сан-Дієго, США



Девід Реттінжер, Університет Мері Вашингтон, США



Аманда МакКензі, Університет Ватерлоо, Канада



Висновки з сесії 1:

 Поглиблене розуміння ролі академічної доброчесності на фундаментальному 

рівні.

 Однакові очікування стосовно важливості чесності проведення опитувань та 

збору даних з метою виявлення якісних змін.

 Загальне розуміння як академічна та дослідницька доброчесність пов’язані із 

якісним покращенням.

 Ознайомлення з матрицею та її підготовка на наступну сесію.



Матриця



15 листопада 
Сесія 2: Як правильно інтерпретувати дані отримані з 

внутрішньоінституційних опитувань// Міжнародний центр з академічної

доброчесності / проєкт Academic IQ



Девід Реттінжер, Університет Мері Вашингтон, США



Тріша Бертрам Галлант, Каліфорнійський університет у Сан-Дієго, США 



Amanda McKenzie Аманда МакКензі, Університет Ватерлоо, Канада



Практичне завдання № 2

Практичне завдання: Таблиця аналізу для якісних змін

Інструкції до заповнення

1. Погляньте на червоні та помаранчеві індикатори своєї матриці. Зосередьтесь на розділі 

“Внутрішньоінституційні норми забезпечення академічної доброчесності та якості освіти”, 

проте, якщо необхідно, Ви можете звернутися і до інших трьох розділів матриці.

2. На основі отриманих даних, виберіть три точки для покращення із матриці, над якими Ви 

хочете зосередитися: 

а. Точка для покращення 1: здійснення змін є легким та швидким;

b. Точка для покращення 2: здійснення змін є складнішим та забере більше часу; 

c. Точка для покращення 3: здійснення змін є справжнім викликом та забере багато 

часу.



Таблиця аналізу для якісних змін
Що Ви знайшли, заповнюючи 

матрицю? 

На Вашу думку, що є причиною? На Вашу думку, яким чином Ви 

можете усунути причину та 

покращити результати? 

Як Ви можете виміряти успіх? 

На вашу думку, які є 

перешкоди до успіху? 

Точка для 

покращення 1

44,8% студентів зазначили, що 

дуже часто і часто 

обговорювали з викладачами 

санкції за плагіат, списування та 

інші порушення (питання 5 С)

Недостатня проінформованість

викладачів щодо санкцій за 

плагіат, списування та інші 

порушення в університеті. 

Організація навчально-

методичних вебінарів для 

викладачів  щодо вивчення 

практик порушення академічної 

доброчесності та застосування 

санкцій.

Доповнити в силабусах

інформацію з покликанням на 

Кодекс академічної 

доброчесності про застосування 

санкцій за плагіат, списування та 

інші порушення.

Провести фокус-групи зі 

студентами різних курсів і 

факультетів/інститутів у кінці 

навчального року щодо їхньої 

обізнаності з  інформацією про 

застосування санкцій за плагіат, 

списування та інші порушення, 

які діють в університеті.

Викладачі поблажливо 

ставляться до незначного 

плагіату у студентських 

письмових роботах.

Точка для 

покращення 2 

55,6% студентів зазначили, що 

дуже часто і часто 

обговорювали з викладачами 

етику та/або академічну 

доброчесність (питання 5 С)

Більшість форм контролю знань 

студентів університету 

відбувається в усній формі, а це, 

на думку значної частини 

викладачів, не передбачає 

постійного обговорення зі 

студентами дотримання етики 

та/або академічної доброчесності

забезпечити для викладачів 

тренінги з підвищення 

педагогічної майстерності;  

ввести в освітні програми 

нормативну дисципліну 

«Академічна 

доброчесність/академічне 

письмо»

Проведення повторного 

студентського опитування, через 

рік, використовуючи той самий 

інструментарій.

Консерватизм  гарантів освітніх 

програм, НПП та байдужість 

студентів до змін у освітніх 

програмах. 

Точка для 

покращення 3

71,2% викладачів зазначили, що 

дотримуються єдиної 

процедури, якщо виявили 

порушення академічної 

доброчесності (питання 19 В)

Відсутність психологічної 

готовності у значної частини 

суб’єктів освітнього процесу до 

несприйняття порушень 

академічної доброчесності.

Удосконалити механізм співпраці 

та розширити мережу 

комунікацій між відділом 

забезпечення якості освіти, 

Комісією з питань академічної 

доброчесності, Комісією з 

моніторингу освітньої діяльності 

та якості освіти з різними 

структурними підрозділами 

університету. 

Проведення повторного 

викладацького опитування, через 

3 роки, використовуючи той 

самий інструментарій.

Системна проблема.



18 листопада 2021 р.
Сесія 3: Роль отриманих даних: Комунікація та якісні зміни // 

Міжнародний центр з академічної доброчесності



Тріша Бертрам Галлант, Каліфорнійський університет у Сан-Дієго, США



Девід Реттінжер, Університет Мері Вашингтон, США



Аманда МакКензі, Університет Ватерлоо, Канада



19 листопада 2021 р.

Практичне заняття з фокус-груп. Проведення фокус-груп з 

учасниками проєкту // Academic IQ



Тетяна Жерьобкіна, консультантка проєкту «Ініціатива академічної 

доброчесності та якості освіти», дослідниця, соціологиня



Домашє завдання!

 Анкета самоопитування інфраструктури академічної

доброчесності та якості освіти в ЗВО (до 21 січня 2022 року, 

пошта проєкту saiup@gmail.com )

 Опитування студнтів і викладачів (до 11 лютого 2022 року)

 Покликання на студентське опитування:

https://www.research.net/r/DrohobychIvanFrankoStatePedagogical

UnivST

 Покликання на викладацьке опитування:

https://www.research.net/r/DrohobychIvanFrankoStatePedagogical

UnivFY

mailto:saiup@gmail.com
https://www.research.net/r/DrohobychIvanFrankoStatePedagogicalUnivST
https://www.research.net/r/DrohobychIvanFrankoStatePedagogicalUnivFY




25 січня 2022 р.

Вивчення практик санкційної політики щодо порушення академічної 

доброчесності в університеті











Лекції та вебінари під час війни (24 лютого 2022 р.)



Лекції та вебінари під час війни



Завершення проєкту (16 червня 2022 р.)



Фотозвіт







Дякуємо за увагу!

16.06.2022 р.

edquality.ddpu@gmail.com


