
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Перший проректор 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

«12» жовтня 2022 р.                          м. Івано-Франківськ                                                    №19 

 

 

 

 

Про проведення Тижня академічної  

доброчесності в університеті 

 

Відповідно до Положення про академічну доброчесність учасників освітнього 

процесу Херсонського державного університету (наказ від 06.04.2021 № 419-Д) та з метою 

популяризації основних принципів академічної доброчесності, упровадження їх в освітньо-

наукову діяльність  

 

 

ВИДАЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 

 

1. Провести Тиждень академічної доброчесності відповідно до затвердженого плану 

заходів (додаток). 

2. Керівниці відділу забезпечення якості освіти Черкашиній Т.О.: 

1) на сторінці відділу забезпечення якості освіти та сторінці «Академічна 

доброчесність» вебсайту університету опублікувати План заходів Тижня академічної 

доброчесності відповідно до додатку; 

2) забезпечити координування участі в заходах учасників освітнього процесу 

університету.  

3. Помічникам деканів із забезпечення якості освіти поінформувати науково-

педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти всіх рівнів про План заходів Тижня 

академічної доброчесності. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Перший проректор             Сергій ОМЕЛЬЧУК 

 
 

 

 

Тетяна Черкашина 

 

 

Ознайомити: проректорів, деканів, завідувачів кафедр, помічників деканів із забезпечення якості 

освіти факультетів, керівників відділів і служб.  

 

 



Додаток 

План заходів Тижня академічної доброчесності 

№ 
Дата 

проведення 
Вид і назва заходу Цільова аудиторія Форма проведення Модератор 

1 17.10.22 

12.20 

Вебінар «Ресурси відкритого 

доступу як інструменти 

попередження академічної 

нечесності» 

здобувачі вищої 

освіти всіх рівнів, 

усі охочі 

зум-конференція 

https://ksu-ks-

ua.zoom.us/j/9461969049?pwd=VGZVZDVIa

2gvNjNNV0pGVVBEUTI3UT09 

Ідентифікатор конференції: 946 196 9049 

Код доступу: 666461 

Алла Коваль,  

Стефанія Соболь 

2 18.10.22 

15.30 

Вебінар «Як працювати з 

програмними засобами 

перевірки на плагіат в умовах 

війни. Аккаунт викладача» 

науково-

педагогічні 

працівники, усі 

охочі 

зум-конференція 

https://ksu-ks-

ua.zoom.us/j/9461969049?pwd=VGZVZDVIa

2gvNjNNV0pGVVBEUTI3UT09 

Ідентифікатор конференції: 946 196 9049 

Код доступу: 666461 

Алла Коваль 

3 19.10.22 

10.40 

Лекція заступника голови 

НАЗЯВО Іван Назаров 

«Завдання Національного 

агенства із забезпечення якості 

вищої освіти у сфері 

забезпечення академічної 

доброчесності» 

науково-

педагогічні 

працівники, 

здобувачі вищої 

освіти всіх рівнів, 

усі охочі 

зум-конференція  

https://ksu-ks-

ua.zoom.us/j/82191858469?pwd=bHpuemhzV

HRxdFdLNzM4VmRMN3YrZz09  

Ідентифікатор конференції: 821 9185 8469 

Код доступу: 34041716 

заступник голови 

НАЗЯВО  

Іван Назаров 

4 19.10.2022 

15.30 

Інформаційна лекція 

«Академічний плагіат і питання 

збереження авторських прав» 

науково-

педагогічні 

працівники, 

здобувачі вищої 

освіти всіх рівнів, 

вусі охочі 

зум-конференція 

https://us04web.zoom.us/j/3512244885?pwd=

bE1mTlFxaTIyVVdoaEVDd01HaHc4UT09  

Ідентифікатор конференції: 351 224 4885 

Код доступу: 3Nq06K 

Валерія Блах 

5 20.10.2022 

14.00 

 QR-квест «Павутина 

корупційних схем» 

здобувачі вищої 

освіти всіх рівнів, 

усі охочі 

зум-конференція 

https://us06web.zoom.us/j/72891891973?pwd

=NlRUVnFySHNqTDIxNDBUVFJWeVY3dz

09  

Ідентифікатор конференції: 728 9189 1973 

Код доступу: 2022 

Юлія Юріна 

https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/9461969049?pwd=VGZVZDVIa2gvNjNNV0pGVVBEUTI3UT09
https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/9461969049?pwd=VGZVZDVIa2gvNjNNV0pGVVBEUTI3UT09
https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/9461969049?pwd=VGZVZDVIa2gvNjNNV0pGVVBEUTI3UT09
https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/9461969049?pwd=VGZVZDVIa2gvNjNNV0pGVVBEUTI3UT09
https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/9461969049?pwd=VGZVZDVIa2gvNjNNV0pGVVBEUTI3UT09
https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/9461969049?pwd=VGZVZDVIa2gvNjNNV0pGVVBEUTI3UT09
https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/82191858469?pwd=bHpuemhzVHRxdFdLNzM4VmRMN3YrZz09
https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/82191858469?pwd=bHpuemhzVHRxdFdLNzM4VmRMN3YrZz09
https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/82191858469?pwd=bHpuemhzVHRxdFdLNzM4VmRMN3YrZz09
https://us04web.zoom.us/j/3512244885?pwd=bE1mTlFxaTIyVVdoaEVDd01HaHc4UT09
https://us04web.zoom.us/j/3512244885?pwd=bE1mTlFxaTIyVVdoaEVDd01HaHc4UT09
https://us06web.zoom.us/j/72891891973?pwd=NlRUVnFySHNqTDIxNDBUVFJWeVY3dz09
https://us06web.zoom.us/j/72891891973?pwd=NlRUVnFySHNqTDIxNDBUVFJWeVY3dz09
https://us06web.zoom.us/j/72891891973?pwd=NlRUVnFySHNqTDIxNDBUVFJWeVY3dz09


6 21.10.2022 

9.00 

 

Навчальний воркшоп «Як 

сьогодні протистояти крадіжці 

інформації»  

здобувачі вищої 

освіти всіх рівнів, 

усі охочі 

зум-конференція 

https://us06web.zoom.us/j/72891891973?pwd

=NlRUVnFySHNqTDIxNDBUVFJWeVY3dz

09  

Ідентифікатор конференції: 728 9189 1973 

Код доступу: 2022 

Юлія Юріна  

7 протягом 

тижня 

Відеоконкурс «Академічна 

доброчесність під час 

дистанційного навчання»  

здобувачі вищої 

освіти всіх рівнів 

у соціальних мережах Юлія Юріна,  

Тамара Мандич 

8 протягом 

тижня 

Facebook-проєкт «Академічна 

доброчесність. Навколосвітня 

подорож» 

науково-

педагогічні 

працівники, 

здобувачі вищої 

освіти всіх рівнів, 

усі охочі 

у соціальних мережах Юлія Юріна,  

Тамара Мандич 

9 за окремим 

графіком 

Марафон академічної 

доброчесності для 

першокурсників (факультетські 

заходи) 

науково-

педагогічні 

працівники, 

здобувачі 1 курсів 

бакалаврського та 

магістерського 

рівнів, усі охочі 

у соціальних мережах декани 

факультетів, 

заступники 

деканів із 

забезпечення 

якості освіти 

 

https://us06web.zoom.us/j/72891891973?pwd=NlRUVnFySHNqTDIxNDBUVFJWeVY3dz09
https://us06web.zoom.us/j/72891891973?pwd=NlRUVnFySHNqTDIxNDBUVFJWeVY3dz09
https://us06web.zoom.us/j/72891891973?pwd=NlRUVnFySHNqTDIxNDBUVFJWeVY3dz09

