
Національний університет водного господарства та природокористування 
 

Витяг із протоколу № 10 засідання ректорату НУВГП 

від 14.12.2021 
  

2. СЛУХАЛИ:  

– Корбутяка В.І., начальника відділу якості освіти, про аналіз 

результатів дзеркального опитування науково-педагогічних працівників та 

здобувачів вищої освіти стосовно забезпечення академічної доброчесності та 

якості освіти в університеті. 

Виступ прикладається до протоколу. 
 

 УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу якості освіти Корбутяка В.І. про аналіз 

результатів дзеркального опитування науково-педагогічних працівників та 

здобувачів вищої освіти стосовно забезпечення академічної доброчесності та 

якості освіти в університеті взяти до відома. 

2. На основі діючого Кодексу честі наукових, науково-педагогічних, 

педагогічних працівників НУВГП та проєкту Кодексу честі студентів НУВГП 

розробити Положення про академічну доброчесність у НУВГП, у якому, 

зокрема, передбачити: 

– порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної 

доброчесності; 

– опис видів академічної відповідальності (санкцій) для учасників 

освітнього процесу; 

– створення та регламентування діяльності відповідних комісій з розгляду 

випадків порушення академічної доброчесності; 

– механізми апеляцій та ін. 

Відповідальні: начальник відділу з питань запобігання та виявлення 

корупції Захарець А.Л., начальник відділу якості освіти Корбутяк В.І., 

начальник центру розвитку студентства Кравчук А.В., начальник юридичного 

відділу Пуха Д.А. 

3. Проєкт Положення про академічну доброчесність у НУВГП обговорити 

у трудових колективах і студентських організаціях, внести пропозиції до тексту 

документу та затвердити вченою радою університету. 

Відповідальні: директори ННІ, завідувачі кафедр, керівники структурних 

підрозділів, автори Положення, вчений секретар вченої ради університету 

Подлевський А.А. 

4. Передбачити механізм ознайомлення із Положенням про академічну 

доброчесність у НУВГП для всієї академічної спільноти із відповідним 

документним підтвердженням. 

Відповідальний – директор інформаційно-обчислювального центру 

Назарук В.Д. 

5. Здійснювати перевірку на академічний плагіат навчальні (курсові 

роботи (проєкти) та інші індивідуальні навчально-дослідні) завдання здобувачів 

вищої освіти. 

Відповідальні: директори ННІ, завідувачі кафедр 



6. Удосконалити механізм подачі скарг здобувачами вищої освіти щодо 

незадоволеності освітнім процесом в університеті. 

Відповідальний – начальник центру розвитку студентства Кравчук А.В.  

7. Дослідити навчальне навантаження науково-педагогічних працівників 

та студентів з метою його оптимізації. 

Відповідальні: завідувач навчально-методичного відділу Ковальчук Н.С., 

начальник відділу якості освіти Корбутяк В.І. 

Голосували: одноголосно. 
 

З оригіналом згідно. 

 
 

 

Ректор                                                                                   В.С. Мошинський 

 

 

Секретар                                                                                І.Д. Яцкова 
 

 


