
План заходів 

для забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні науки» 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

Термін 

проведення 

 

Форма проведення заходу 
Структурні підрозділи/особи, 

відповідальні за захід 

Примітка 

про 
виконання 

вересень – 

жовтень 

Індивідуальна інформаційно-роз’яснювальна робота зі 

здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня першого 

року навчання щодо положень Законів України «Про вищу 

освіту», «Про авторське право і суміжні права» про важливість 

і необхідність дотримання принципів академічної 

доброчесності.  

 

Наукові керівники і 

консультанти 

 

листопад Ознайомлення здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти із вимогами «Кодексу академічної доброчесності 
Харківського національного педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди» 

Наукові керівники і 
консультанти 

 

грудень Обговорення зі здобувачами третього (освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти третього року навчання на підсумковій 
конференції з педагогічної практики проблеми дотримання 
принципів академічної доброчесності в навчально-методичній 
діяльності викладача 
 

О.І. Башкір, д-р пед. наук, 
доцент, професор кафедри 
педагогіки, наукові керівники  
 

 

січень Доповідь на спільному засіданні викладачів кафедри 

педагогіки та здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти на тему: «Досвід боротьби з плагіатом та іншими 

проявами академічної недоброчесності у закладах вищої світи  

Польщі (на матеріалах зарубіжного стажування) 

 

А.О. Дорожко, здобувач 

третього (освітньо-

наукового) рівня вищої 

освіти (другий рік 

навчання) кафедри 

педагогіки 

 



Термін 

проведення 

Форма проведення заходу Структурні підрозділи/особи, 

відповідальні за захід 

Примітка про 

виконання 

лютий Науково-методичний семінар для здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти та професорсько-

викладацького складу кафедри педагогіки на тему:  

«Технологія перевірки наукових текстів на плагіат» 

Ткачова Н.О., д-р пед. наук, 

професор, професор кафедри 

педагогіки. 

 Інститут інформатизації освіти 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

 

 

лютий– 
березень 

Вебінар для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти на тему: «Відкрита наука: європейський досвід та 

українські реалії» 

А.В. Боярська-Хоменко, д-р 

пед. наук, професор кафедри 

педагогіки.  

Науково-методична 

лабораторія педагогічного 

проєктування та освіти 

дорослих 

 

 

березень Круглий стіл з елементами практичної роботи для здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на тему: 

«Академічна доброчесність» 

О.І. Романовська, завідувач 

науково-методичного відділу 

бібліотеки ХНПУ імені 
Г. С. Сковороди 
 

 

квітень Повідомлення на спільному засіданні викладачів кафедри 

педагогіки та здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти про програмне забезпечення для перевірки 

наукових текстів на плагіат  

 

А.Д. Балацинова, канд. пед. 

наук, доцент, докторант 

кафедри педагогіки  

 

травень-

червень 

Інформування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти щодо умов участі в загальноуніверситетському 
конкурсі есе «Моя академічна доброчесність». Підготовка 
здобувачів до участі в ньому 
 

О.І. Башкір, д-р пед. наук, 

доцент, професор кафедри 

педагогіки  

 



червень Анкетування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти з метою з’ясування ефективності роботи кафедри 
із забезпечення дотримання ними принципів академічної 
доброчесності; задля отримання пропозицій здобувачів щодо 
вдосконалення означеної роботи і планування заходів для 
забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності 
здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 
зі спеціальності «011 – Освітні, педагогічні науки» на 
2021/2022 навчальний рік 

Т.С. Твердохліб, канд. пед. 

наук, доцент кафедри 

педагогіки 

 

 

 


