
ЗАХОДИ З ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича 

на 2020 – 2021 н.р. 

 

 Захід Відповідаль

ний 

Термін 

виконання 

1 Створити на факультетах інформаційні стенди з 

представленням матеріалів щодо сутності академічної 

доброчесності (АД), вимог законодавства і внутрішніх 

нормативних документів, основних видів порушень, 

зразків правильної поведінки у різних ситуаціях, що 

можуть призводити до порушень, можливих санкцій за 

порушення АД 

Декани 

факультетів, 

директори 

інститутів, 

директор 

коледжу 

Протягом 

першого 

семестру 

2 Створити на інтернет-сторінках факультетів 

спеціальні рубрики з питань АД 

Декани 

факультетів, 

директори 

інститутів, 

директор 

коледжу 

Протягом 

першого 

семестру 

3 Створити окрему рубрику на веб-сайті ЧНУ з 

матеріалами про АД, етичним кодексом, джерелами, 

контактами осіб, до яких можна звернутися у разі 

виникнення питань, публікацією рішень етичної комісії 

(із дотриманням анонімності) 

Перший 

проректор, 

голова 

Комісії 

Вченої ради 

Протягом 

першого 

семестру 

4 Рекомендувати ввести в навчальну дисципліну 

«Основи наукових досліджень» розділ «Основи АД»; 

включати завдання для покращення навичок 

академічного письма й у інші курси, які прослуховують 

здобувачі освіти; включити інформацію про принципи 

забезпечення АД до програм підготовки аспірантів і 

докторантів; включати коротку інформацію про 

неприпустимість плагіату і можливі санкції за нього до 

методичних матеріалів з навчальних дисциплін   

Завідувачі 

кафедр 

Протягом 

першого 

семестру 

5 Залучити Раду молодих вчених та Студентський 

парламент ЧНУ до процесу популяризації АД в 

університеті (обрання відповідальних осіб, що 

виконуватимуть координаційний, комунікаційний та 

інформаційний супровід заходів з АД; створення у складі 

РМВ та СП сектору АД, з метою забезпечення 

майданчика для ведення конструктивного діалогу між 

студентами та викладачами з питань розвитку принципів 

АД в ЧНУ) 

Голова РМН, 

голова СП 

Протягом 

року 

6 Провести серію тематичних семінарів (вебінарів), 

лекцій, презентацій, тренінгів із запрошенням 

авторитетних фахівців 

Перший 

проректор 

Протягом 

року 

7 Провести інформаційні години для студентів 1-го року 

навчання бакалаврату та магістратури; проводити 

повторні інформаційні заходи напередодні 

екзаменаційних сесій 

Завідувачі 

кафедр 

Листопад; 

травень 



8 Періодично обговорювати на різних рівнях (від 

академічної групи і кафедри до вченої ради) стан 

запровадження етичних академічних норм у щоденному 

житті університету 

Декани 

факультетів, 

директори 

інститутів, 

директор 

коледжу 

Протягом 

року 

9 Розмістити мотиваційні цитати з етичного кодексу у 

приміщеннях ЧНУ 

Декани 

факультетів, 

директори 

інститутів, 

директор 

коледжу 

Протягом 

першого 

семестру 

11 Стимулювати участь викладачів у курсах підвищення 

кваліфікації з питань АД, які можуть зараховуватися як 

частина планових заходів із підвищення кваліфікації 

Декани 

факультетів, 

директори 

інститутів, 

директор 

коледжу 

Протягом 

року 

12 Проводити систематичну роботу з відповідальними за 

АД по факультетах щодо вдосконалення інструментів та 

процедур перевірки академічних творів на плагіат, 

способів виявлення інших порушень академічної 

доброчесності 

Проректор з 

наукової 

роботи, 

Шилюк О.І. 

Протягом 

року 

 


