
Тиждень академічної доброчесності
5–9 квітня 2021 р.

Волинський національний університет імені Лесі Українки



5 квітня 2021 р. (понеділок)

Відкриття Тижня академічної доброчесності
Ректор ВНУ імені Лесі Українки – проф. Анатолій Цьось
Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/72039186646?pwd=TkRUWGtZdlR6d2NRQW5ocnB4c3BTZz09
Meeting ID: 720 3918 6646 Passcode: 9fiWkh

Представлення проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» за підтримки 
Американських рад в Україні 
Проректор з науково-педагогічної та міжнародної співпраці – проф. Лариса Засєкіна
Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/72039186646?pwd=TkRUWGtZdlR6d2NRQW5ocnB4c3BTZz09
Meeting ID: 720 3918 6646 Passcode: 9fiWkh

Науковий семінар «Електронні наукові та освітні ресурси: доступ та відповідальне використання» 
Факультет історії, політології та національної безпеки, корпус D, ауд. 301.

Семінар професора Андрія Бояра «Змістовий модуль академічної доброчесності у дисципліні 
«Вступ до фаху / спеціальності» 
Бібліотека ВНУ імені Лесі Українки, вул. Винниченка, 30а, ауд. 53.

10.00 
10.15

13.00 
15.00

15.00 
16.30

Семінар-тренінг «Особливості виявлення текстових збігів у кваліфікаційних роботах зі спеціальності 035 
філологія (StrikePlagiarism, UniCheck)»
Наталія Гошилик – доц. кафедри англійської філології Прикарпатського національного університету 
імені Василя Стефаника, директор ГО «Центр дослідження комунікації».
Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/9377758018?pwd=VS91QXBjK0J2WVYzR3dXUnFDSXU5QT09
Meeting ID: 937 775 8018; Passcode: 077700

13.25

10.15
10.30

https://us04web.zoom.us/j/72039186646?pwd=TkRUWGtZdlR6d2NRQW5ocnB4c3BTZz09
https://us04web.zoom.us/j/72039186646?pwd=TkRUWGtZdlR6d2NRQW5ocnB4c3BTZz09
https://us04web.zoom.us/j/72039186646?pwd=TkRUWGtZdlR6d2NRQW5ocnB4c3BTZz09


6 квітня 2021 р. (вівторок)

10.10 
11.30

Ділова гра «Засідання суду по справі Карла-Теодора цу 
Гуттенберга» Модератор: Олена Галицька
Факультет іноземної філології, корпус A, ауд. 225

11.50 
13.10

13.30 
15.00

Семінар «Політика академічної доброчесності в 
сучасному університеті» Навчально-науковий медичний 
інститут, корпус С, ауд.705

Майстер-клас «Створення і презентація листівок «Ні плагіату!» Факультет філології та журналістики, 
корпус H, ауд. 301)

«Основні наукометричні показники: 
інтерпретуємо і застосовуємо коректно». 
Галина Онисько – заступник директора 
бібліотеки
вул. Винниченка, 30 а, ауд. 43

Презентація «Академічна доброчесність як запорука 
вищої освіти» Факультет іноземної філології, 
корпус А, ауд. 215

Навчальний воркшоп «Як сьогодні протистояти 
крадіжці інформації?» Факультет філології та 
журналістики, корпус H, ауд. 405

Онлайн-презентація «What is academic plagiarism and how to avoid it»

Факультет іноземної філології.
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/4345429710?pwd=Z0o2SlZLSVJlT2NtVnVnVzllMm00Zz09 Meeting 
ID: 434 542 9710; Passcode: 52FXsT

Круглий стіл «Що таке академічна доброчесність?»
Навчально-науковий фізико-технологічний інститут, корпус С, ауд 417

15.00 
16.30

15.00 
16.30



7 квітня 2021 р. (середа)

10.00
12.00

14.45

12.00 
13.10

Тренінг «Академічна 
доброчесність у закладі вищої 
освіти». Ф-т міжнародних 
відносин, корпус G, ауд. 201

Семінар «Академічна 
доброчесність» Навчально-науковий
фізико-технологічний інститут,
корпус С, ауд. 403

Онлайн-зустріч з Сергієм Квітом – головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та Іваном Назаровим, 
заступником голови НАЗЯВО. Цільова аудиторія: декани, завідувачі кафедр, гаранти,  експерти, бажаючі викладачі, студенти. 

https://zoom.us/j/92052463536

Семінар «Основні принципи академічної 
доброчесності, їх популяризація та реалізація 
на кафедрі теорії спорту та фізичної культури».
Корус Е, ауд. Е-206

Тренінг «Академічна доброчесність: 
студентський простір». Навчально-
науковий медичний інститут, корпус С, 
ауд. 720

15.00

Лекція «Основи академічного письма». 
Презентація навчального посібника для 
студентів гуманітарних спеціальностей: 
«Підготовка рефератів, курсових  робіт 
та наукових статей. Юридичний 
факультет, корпус В, ауд. 317

Круглий стіл «Академічна 
доброчесність в університеті: 
вимоги та реалії». 
Факультет психології та 
соціології. Zoom, Meeting ID: 
380 621 8790 Passcode: 184816

Круглий стіл «Академічна 
доброчесність: як не 
втратити шанс 
інтегруватись у світову 
економіку?». Корпус D, 1 
поверх,  простір ідей

Семінар-дискус «Форму-
вання академічної культури 
учасників освітнього процесу»
Факультет економіки та 
управління, корпус G, ауд. 302

17.00
18.00

Онлайн презентація “Fundamentals of Academic Integrity for Diverse Environments”,  Camilla Roberts, President of the International Center for 
Academic Integrity, Ann Domorad, Senior Managing Director, American Councils, USA. 
https://zoom.us/j/97455925980?pwd=c3hBVEF3S0p5djFsYjJ0UEdLUkdGZz09 Meeting ID: 974 5592 5980 Passcode: ICAI

Лекція «Що повинен знати студент про 
академічну доброчесність. Розмова на 
рівних». Ф-т біології та лісового 
господарства, корпус С, ауд.720

13.30 
14.45

Лекція «Академічна доброчесність як 
умова успішного навчання та 
творчості». Факультет культури і  
мистецтв, корпус В, ауд. 307

Семінар «Основні принципи академічної 
доброчесності, їх популяризація та реалізація
на кафедрі фітнесу та циклічних видів 
спорту». Корус Е, ауд. 201

Семінар «Основні принципи академічної 
доброчесності, їх популяризація та 
реалізація на кафедрі теорії фізичного 
виховання та рекреації». Корус В, ауд 127

Круглий стіл «Формування у 
студентів культури академічної 
доброчесності». Ф-т філології та 
журналістики, корпус H, ауд. 407

Лекція «Перекладацька 
етика та доброчесність». 
Ф-т іноземної філології, 
корпус А, ауд. 227

https://zoom.us/j/92052463536
https://zoom.us/j/97455925980?pwd=c3hBVEF3S0p5djFsYjJ0UEdLUkdGZz09


8 квітня 2021 р. (четвер)

Тренінг «Академічна доброчесність як пріоритет сучасної освіти». 
Географічний факультет, корпус С, ауд 612

Науково-практичний семінар «Протидія академічному плагіату в сучасних наукових виданнях».
Факультет філології та журналістики, корпус H, ауд. 209

Семінар «Академічна доброчесність у вищій школі: основні терміни та поняття, законодавча 
база, вимоги до письмових робіт та засоби перевірки на плагіат».
Факультет хімії, екології та фармації, корпус С, ауд. 815

Круглий стіл «Академічна доброчесність і 
математика». Факультет інформаційних 
технологій і математики, корпус С, ауд. 15

11.30 
13.00

11.50 
13.10

13.30 
15.00

15.00 
16.30

Розмова з Оленою Котис: Academic integrity in
Applied Linguistics Curriculum. Факультет 
іноземної філології, корпус А, ауд. 227



9 квітня 2021 р. (п’ятниця)

Підбиття підсумків конкурсу «Кодекс честі групи» та нагородження переможців. 
Факультет економіки та управління, корпус G, ауд. 302.

13.10 
14.00

11.50 
12.10

10.10 
11.30

Обговорення «Кодексу академічної доброчесності Волинського національного університету імені 
Лесі Українки». 
Модератор – Андрій Бояр, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та 
управління проектами.
Вул. Винниченка, 30 а, конференц-зала бібліотеки університету 

Презентація online ресурсу психологічної допомоги студентам під час карантинних обмежень в 
межах проєкту соціальної дії «Активні громадяни» за підтримки Британської ради: Зміцнення 
психічного здоров’я студентів в умовах вимушеної ізоляції під час пандемії.
Модератори – проф. Лариса Засєкіна, Тетяна Гордовська
Корпус А, актова зала


