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ПРО
ДОБРОЧЕСНІСТЬ
ЗНУ
Проєкти про доброчесність очима менеджера



Про мене

•  МАГІСТР З БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ (ЗНУ)

•  ГОЛОВА СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ЗНУ 2017/2018 НАВЧ. РОКУ

• СТУДЕНТСЬКА КООРДИНАТОРКА ПРОЕКТУ СПРИЯННЯ
АКАДЕМІЧНІЙ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ЗНУ 

•  КЕРІВНИК КОВОРКІНГ-ЦЕНТРУ ЗНУ (З ЧЕРВНЯ 2020)

•  МЕНЕДЖЕРКА МІСЬКИХ ЗАХОДІВ: ЗАПОРІЗЬКОЇ ЛІГИ СМІХУ,
ОРГАНІЗАТОР ТА КООРДИНАТОР ВОЛОНТЕРІВ ЗАХОДІВ
УПРАВЛІННЯ ПО РОБОТІ З МОЛОДДЮ ТА СІМ’ЄЮ



Захоплююся
практичною
стороною
менеджменту
та вірю в силу
комунікацій.
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ПРОЄКТ СПРИЯННЯ
АКАДЕМІЧНІЙ

ДОБРОЧЕСНОСТІ В УКРАЇНІ
(STRENGTHENING ACADEMIC

INTEGRITY IN UKRAINE
PROJECT – SAIUP)

ініціатива, спрямована на
системні зміни в українській
вищій освіті :  підвищення
якості,  створення умов для
реалізації найбільш обдарованих
студентів, покращення іміджу
українських університетів



•це проект, який
спрямований проти
толерування списування,
плагіату, корупції.

Студентський
проєкт з
тематики
академічної
доброчесності
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«КОЛИ ПОЧАЛИ ПРОЄКТ,
ЗРОЗУМІЛИ, ЩО НЕ
МОЖЛИВО ГОВОРИТИ
ПРО АКАДЕМІЧНУ
ДОБРОЧЕСНІСТЬ БЕЗ
КОНТЕКСТУ ЯКОСТІ
ОСВІТИ. ТА НАВПАКИ»

Тарас Тимочко, координатор
Проєкту сприяння
академічній доброчесності

А що до якості освіти?



Трошки інформації
про ЗНУ: 

Були в 10-ці перших вишів проєкту
доброчесності.

У 2016 році кількість студентів була понад
10 000, в 2018 році приєднали інженерний
інститут. На сьогодні кількість студентів
понад 15 000.

Впевнені, що університет, який опікується
якістю освіти та формуванням культури
академічної доброчесності, є більш
конкурентоспроможним



ОСНОВНІ
НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

п�дняти питання,
 зац�кавити

ІНФОРМУВАННЯ

ввести в традиц�ю

ЗАПРОВАДЖЕННЯ
ЯК СИСТЕМИ

закр�пити образ нетолерування,
п�двищити вп�знаваєм�сть проєкту

ФОРМУВАННЯ
СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ

взакр�пити оф�ц�йно  участь
студент�в у формуванн�
академ�чної доброчесност�

ВПЛИВ
НА ПРАВОВУ БАЗУ
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2016 Р.
старт проєкту, перше оприлюднення
кодексу академічної доброчесності, хвиля
спротиву проти прийняття

2017 Р.
старт проєкту “Освіта?”, «Black Book»,
перша студентська конференція з питань
якості вищої освіти ЗНУ “Мерзенна вісімка”

Хронологія
діяльності в
ЗНУ



2018 Р.
курс з академічної доброчесності для 1-го
курсу, гра-симуляція (“Форум ЗНУ”),
прийнято кодекс

2019 Р.
«Black Book-2», завершення проєкту, нова
команда "Освіти?"

Хронологія
діяльності в
ЗНУ



ДЕБАТИ
ДОБРОЧЕСНІСТЬД - 

Не новий, але цікавий формат, аби позначити
кількість питань, які є в контексті освітньої
тематики.

Важливо! Співпрацювати с професіоналами в
дебатах для проведення якісної гри.



Інформування:
Яскраво, цікаво, корисно для пересічного студента



ЦИТУЄМО ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ – ВКАЗУЄМО ДЖЕРЕЛО



Серйозна тема з
креативною
обгорткою
Не говорили про конкретні кейси з факультетами,
прізвищами, а намагалися зрозуміти системні
проблеми освіти в ЗНУ. 

Проводили гру-симуляцію пар, та розбирали шляхи
вирішення конфліктних моментів.

Розробили пропозиції до вченої ради по
вдосконаленню освітнього процесу ЗНУ.



СТІКЕРИ, ЯКІ Є У КОЖНОГО ЗНУШНИКА
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Кодекс академічної доброчесності – це звучить
не зовсім привабливо.

А ЯКЩО ПОПРАЦЮВАТИ З ОБРАЗАМИ, ЯКІ СПАДАЮТЬ НА
ДУМКУ ЩОДО НАСЛІДКІВ НЕДОБРОЧЕСНОСТІ? 
МИ УЯВИЛИ ТАКІ.  ВОНИ ПРИКРАШАЛИ КОРПУСИ ЗНУ, 
І  НАГАДУВАЛИ, ЩО ТЕПЕР Є ОФІЦІЙНИЙ ДОКУМЕНТ.



Будь-який офіційний документ
без його використання
знецінюється.
 
На жаль, рада з академічної
доброчесності ще не розглядала
жодної заяви. Але нагадуємо
студентам про кодекс на
студентських заходах.

В майбутньому схожий примірник
буде знаходитися в коворкінгу
ЗНУ на постійній основі.  
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ЧЕК-ЛІСТ ПРОЕКТУ
Анал�зуй вх�дн� дан�: основн� тези та актуальн�сть теми в твоєму ЗВО

Ч�тко окресли проблематику, якою хочеш займатися

Не б�йся комун�кувати – знайди однодумц�в

Перев�р проект на «св�ж�сть»: чи ц�кавий формат тоб�, друзям?

Перев�р результат: Чи зрозум�лий проект студентам? Чи зачепив

ц�льову аудитор�ю? Чи має вплив?

Створюй систему

Отримай п�дтримку адм�н�страц�ї. Не вдалося? Всеодно продовжуй



На зв'язку!

SAIUP.ORG.UA

SAIUPROJECT
A.DOLHOPOLOVA

OSVITAZNU

A.DOLHOPOLOVA

OSVITAZNU
HONESTYBEGINSWITHYOU


