
Рішення вченої ради 

Херсонського державного університету 

від 21 грудня 2020 року (протокол № 7) 

 

Про політику та практичні механізми  

попередження й протидії порушень принципів  

академічної доброчесності в університеті 

 

Заслухавши інформацію першого проректора Омельчука С.А. про 

потенційні причини недотримання принципів академічної доброчесності, а 

саме: 

- недостатній рівень обізнаності здобувачів та експертів щодо 

нормативних документів, які регламентують процедури дотримання 

принципів академічної доброчесності; 

- керівник кваліфікаційної роботи одночасно є експертом; 

- «взаємодопомога» під час узгодження рецензії рецензента та 

висновків експерта (принцип «ти мені, а я тобі»); 

- тематика кваліфікаційних робіт є близькою або дублює тематику 

попередніх років; 

- неузгодженість процедур у документах (положеннях, порядках, 

інструкціях тощо) в частині підготовки, рецензування, експертування й 

захисту кваліфікаційних робіт здобувачів; 

- невідповідність тематики кваліфікаційних робіт з освітньою 

програмою, шифром спеціальності, базою практики; 

- невідповідність наукового керівника (наукового ступеня, наукових 

публікацій) з науковим напрямом дослідження здобувача. 

Вчена рада вирішила: 

1. Першому проректорові Омельчуку С. А. разом із керівницею відділу 

забезпечення якості освіти Бистрянцевою А. М. до 01.03.2021 підготувати 

проєкт змін до Положення про академічну доброчесність учасників 

освітнього процесу Херсонського державного університету (наказ від 

02.02.2018 № 76-Д), Положення про Комісію з питань академічної 

доброчесності Херсонського державного університету (наказ від 02.02.2018 

№ 77-Д), передбачивши роботу уповноважених комісій на факультетах (груп 

сприяння академічній доброчесності, одноразово сформованих комісій із 

академічної доброчесності), які забезпечуватимуть популяризацію принципів 

академічної доброчесності, упровадження їх в освітньо-наукову діяльність, а 

також виконуватимуть наглядову та контролюючу функції. 

2. Проректорові з навчальної та науково-педагогічної роботи 

Кобцю В.М. разом із керівницями навчального відділу Яценко В. Ф., 

навчально-методичного відділу Корнішевою Т. Л. до 01.03.2021: 

1) увідповіднити нормативні документи Херсонського державного 

університету (положення, порядки, інструкції тощо) в частині підготовки, 

рецензування, експертування й захисту кваліфікаційних робіт здобувачів 

вищої освіти; 



2) розробити проєкт Положення про курсову роботу або загальні 

методичні рекомендації до виконання курсових робіт; 

3) розробити проєкт Порядку відрахування та поновлення здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

3. Деканам факультетів разом із помічниками деканів із забезпечення 

якості освіти на факультетах спільно із відділом забезпечення якості освіти, 

відділом з питань інтелектуальної власності, Науковою бібліотекою в 

лютому 2021 року провести Тиждень академічної доброчесності. 

4. Керівниці відділу забезпечення якості освіти Бистрянцевій А. М.: 

1)  протягом березня 2021 року організувати проведення тестування 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо 

визначення рівня сформованості в них основних компетентностей з 

академічної доброчесності; 

2)  до 01.03.2021 підготувати проєкт змін до Порядку виявлення та 

запобігання академічного плагіату в науково-дослідній та навчальній 

діяльності здобувачів вищої освіти в Херсонському державному університету 

(наказ від 04.09.2020 № 800-Д) для обговорення і затвердження на вченій раді 

університету. 

5. Деканам факультетів до 01.03.2021: 

1) сформувати пропозиції до складу груп сприяння академічній 

доброчесності; 

2) схвалити їхній персональний склад на вчених радах факультетів; 

3) подати рапорти з пропозиціями щодо персонального складу груп 

сприяння академічній доброчесності до відділу забезпечення якості освіти. 

6. Деканам факультетів, завідувачам кафедр, гарантам освітніх програм 

на етапі формулювання і схвалення тематики кваліфікаційних робіт 

здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої 

освіти забезпечити: 

1) повну відповідність тематики кваліфікаційних робіт освітній 

програмі та шифру спеціальності; 

2) відповідність бази практики із темою дослідження здобувача (тільки 

для другого (магістерського) рівня вищої освіти); 

3) відповідність наукового керівника науковому напряму дослідження 

здобувача (зокрема, передбачати наявність наукових публікацій у наукового 

керівника за останні 5 років за напрямом кваліфікаційної роботи); 

4) перевагу під час рецензування кваліфікаційних робіт стейкхолдерам 

та зовнішнім фахівцям у відповідній галузі знань. 

7. Запровадити перевірку на унікальність курсових робіт здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 

1) у другому семестрі 2020-2021 н. р. за освітніми програмами «Право», 

«Міжнародне право»; 

2) з 2021-2022 н. р. за всіма освітніми програмами Херсонського 

державного університету. 

8. Керівниці відділу по роботі з обдарованою молоддю Юріній Ю.М., 

починаючи з 2021 р., реалізувати програми підвищення кваліфікації науково-



педагогічних працівників університету за тематикою «Етика та академічна 

доброчесність в освіті й науці», «Інформаційна грамотність, робота з 

бібліографічними менеджерами та онлайн сервісами пошуку плагіату» та ін. 

9. Протягом п’яти робочих днів увести в дію рішення вченої ради 

наказом ректора. 
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