
 

 

 

Програма круглого столу 

«Академічна доброчесність в освітньому середовищі: виклики та практики» 

29 квітня 2021 року 

Тривалість 10.00 – 13.00  

Місце проведення: онлайн, YouTube https://youtu.be/xYDvLIwlzDk  

 

Організатори: 

• Американські Ради з міжнародної освіти 

• Проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» 

• Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського» 

Мета заходу: обговорити управлінські практики академічної доброчесності та забезпечення 

якості освіти,  спільно знайти шляхи подолання викликів ЗВО щодо формування та 

дотримання принципів академічної доброчесності в освітньому середовищі. 

 

https://youtu.be/xYDvLIwlzDk


10.00 – 10.15 – Вітальні слова від представників Міністерства освіти і науки України, 

Посольства США в Україні, Американських Рад з міжнародної освіти, Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 

10.15 - 11.30 - Управління університетами і академічна доброчесність 

Теми до обговорення: розроблення та впровадження університетських політик 

академічної доброчесності: виклики та можливості; процес комунікації політик зі 

студентами та викладачами; необхідні ресурси для забезпечення академічної 

доброчесності; особливості освітнього процесу і академічна доброчесність; моніторинг за 

дотриманням академічної доброчесності; академічна доброчесність як іміджеве питання 

для університету 

Учасники дискусії:  

• Анатолій Мельниченко –  проректор з навчальної роботи, Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

• Антон Пантелеймонов – проректор з науково-педагогічної роботи, Харківський 

національний університет ім. В.Н. Каразіна  

• Валерій Сорока –  проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, 

Національний університет водного господарства та природокористування  

• Ігор Геруш – проректор з науково-педагогічної роботи, Буковинський державний 

медичний університет  

• Представники Міністерства освіти і науки України 

Модераторка: Яна Чапайло, координаторка проєкту «Ініціатива академічної 

доброчесності та якості освіти» 

 

11.30 - 13.00 – Законодавче регулювання академічної доброчесності 

Теми до обговорення: нормативно-правова база з академічної доброчесності,  закони та 

підзаконні акти; практичне впровадження практик відповідальності за порушення 

академічної доброчесності; представлення  та обговорення проєкту Закону «Про 

академічну доброчесність» 

Учасники дискусії:  

• Юлія Гришина – голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради 

України з питань освіти, науки та інновацій 

• Сергій Квіт – голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти  



• Іван Назаров – заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти 

• Сергій Горбачов – освітній омбудсмен 

• Володимир Адаменко – заступник декана Радіотехнічного факультету, НТУ «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  

• Представники Міністерства освіти і науки України 

Модератор: Тарас Тимочко, консультант проєкту «Ініціатива академічної доброчесності 

та якості освіти» 

 

 


