
ЗАХОДИ З ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

на 2023 р.

Захід Відповідаль
ний

Термін
виконання

1 Провести процедуру імплементації Декларації про
академічну доброчесність Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича

голова
Комісії

Вченої ради

Протягом
першого
семестру

2 Проводити систематичні заходи з інформування
щодо академічної доброчесності (семінари (вебінари),
лекції, презентації, тренінги) із запрошенням
авторитетних фахівців

Декани
факультетів,
директори
інститутів,
директор
коледжу,
директор

бібліотеки

Протягом
року

3 Проводити інформаційні години для студентів 1-го
року навчання бакалаврату та магістратури; проводити
повторні інформаційні заходи напередодні заліково-
екзаменаційних сесій

Завідувачі
кафедр

Листопад,
травень

4 Співпрацювати з Радою молодих вчених,
Студентським парламентом та профспілковою
організацією студентів Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича у процесі
популяризації академічної доброчесності в університеті

Голова Ради
молодих
вчених,
голова

Студентсько-
го

парламенту,
голова

профспілко-
вої

організації
студентів

Протягом
року

5 Періодично обговорювати на різних рівнях (від
академічної групи і кафедри до вченої ради) стан
запровадження етичних академічних норм у щоденному
житті університету

Голова
вченої ради,

декани
факультетів,
директори
інститутів,
директор
коледжу

Протягом
року

6 Рекомендувати кафедрам зараховувати курси,
тренінги, вебінари з питань академічної доброчесності
як частину планових заходів із підвищення кваліфікації
співробітника

Завідувачі
кафедр

Протягом
року

7 Вдосконалювати та осучаснювати створені на
інтернет-сторінках факультетів тематичні рубрики з
представленням матеріалів щодо академічної

Декани
факультетів,
директори

Протягом
року



доброчесності інститутів,
директор
коледжу,

голова
Комісії

Вченої ради
8 Проводити систематичний моніторинг обізнаності

студентів та викладачів щодо нормативних документів
та функціонування механізмів забезпечення академічної
доброчесності; використовувати для цього матеріали
Американських рад з міжнародної освіти, зокрема
проекту «Ініціатива академічної доброчесності та якості
вищої освіти», учасником якого є Чернівецький
національний університет імені Юрія Федьковича

Завідувач
соціологічної
лабораторії

ЧНУ,
голова
Комісії

Вченої ради

Протягом
року

9 Проводити систематичну роботу з відповідальними за
академічну доброчесність та головами етичних комісій
факультетів 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


