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Американські Ради з міжнародної освіти 
Проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» 

 
Програма заходу 

«Академічна доброчесність у системі внутрішнього забезпечення якості освіти в 
університетах» 

23 – 27 листопада, 2020 
Київ, Україна 

 
Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/89967526621 

 
День 1 (23 Листопада)  
16:00 – 16:30 – Вітальні слова 

 Скотт Вітмор – Заступник аташе з питань культури Посольства США в Україні;  

 Енн Доморад – Старша виконавча директорка, Американські Ради з міжнародної 
освіти;  

 Ярема Бачинський – Директор в Україні, Американські Ради з міжнародної освіти;  

 Яна Чапайло – Координаторка проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та 
якості освіти»  

 
16:30 – 19:00 – Основи академічної доброчесності – Міжнародний центр з Академічної 
доброчесності (Фундаментальні принципи академічної доброчесності)  

• Девід Реттингер – Університет Мері Вашингтон, США;  
• Тріша Бертрам Галлант – Каліфорнійський університет у Сан-Дієго, США;  
• Аманда МакКензі – Університет Ватерлоо, Канада. 

A. Вступ 

1. Представлення спікерів 

2. Презентація цілей та місії Міжнародного центру з академічної 

доброчесності, історичний аспект; що таке «академічна 

доброчесність» 

3. Фундаментальні цінності академічної доброчесності 

4. Щодо важливості доброчесності як системи 

https://us02web.zoom.us/j/89967526621
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5. Академічна доброчесність як суспільне благо 

 
Перерва 

 
C. Справжність навчання (автентичність навчання) 

D. Академічна доброчесність як питання навчання та викладання 

E. Випадки порушень академічної доброчесності як елемент навчання  

  

День 2 (24 Листопада) 
 
16.00 – 19.00 – Погляд на якість освіти з міжнародної перспективи 

• Девід Реттингер – Університет Мері Вашингтон, США;  
• Тріша Бертрам Галлант – Каліфорнійський університет у Сан-Дієго, США;  
• Аманда МакКензі – Університет Ватерлоо, Канада. 

 
A. Огляд міжнародних практик 

B. Академічна доброчесність та якість освіти 

 
Перерва 

 
C. Обговорення існуючих практик: досвід Канади 

D. Обговорення існуючих практик: Онтаріо та Університет Ватерлоо  

E. Кращі досвіди для використання 

 
День 3 (25 Листопада)  
 
16.00 – 19.00 – Представлення інституційного самооцінювання 

• Девід Реттингер – Університет Мері Вашингтон, США;  
• Тріша Бертрам Галлант – Каліфорнійський університет у Сан-Дієго, США;  
• Аманда МакКензі – Університет Ватерлоо, Канада. 

 
1. Інституційне самооцінювання академічної доброчесності  

2. Попередній досвід (AIRS – Анкета інституційного самооцінювання) 

3. Структурні індикатори 

4. Процедурні індикатори 

5. Умовні (знакові) індикатори 

 
Перерва 

 
B. Дослідження академічної доброчесності  

1. Досвід і передісторія (Дослідження Дона МакГейба) 
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2. Опитування студентів 

3. Опитування викладачів 

C. Обговорення / питання 

 

День 4 (26 Листопада) 

15.00 – 18.00 – «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти»: презентація 

Інструментарію для інституційного аналізу академічної доброчесності та якості освіти 

A.    Концепція самооцінювання. Презентація та обговорення форми для самооцінювання 

інфраструктури забезпечення академічної доброчесності та якості освіти  

 Яна Чапайло – координаторка проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та 

якості освіти»  

 

B.    Презентація опитувальників для викладачів та студентів. Обговорення кращих практик 

для проведення досліджень в університетах.            Discussion on best practice of 

launching surveys in Universities 

 Єгор Стадний –  консультант проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та 

якості освіти» 

 

День 5 (27 Листопада) 

15.00 – 18.00 – Академічна доброчесності у системі внутрішнього та зовнішнього 

забезпечення якості освіти 

A.         Академічна доброчесність як критерій акредитації. Національне агентство з 

забезпечення якості вищої освіти 

 Сергій Квіт – Голова Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти 

B.          Створення системи підтримки академічної доброчесності та якості: досвід 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

 Віктор Дроздов – Голова НМК, координатор з питань академічної доброчесності, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет  

C.    Доброчесність у планування та евалюації освітніх програм: очне VS дистанційне 

навчання в умовах карантину  

 Ольга Бершадська – Директорка центру внутрішнього забезпечення якості освіти, 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» 


