
 

 

 

Запрошуємо здобувачів освіти  

до участі у конкурсі 

  

«АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:  

ДАНИНА МОДІ, ЧИ ЖИТТЄВА НЕОБХІДНІСТЬ?» 

Організатори: 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

(Науково-дослідний центр педагогічного краєзнавства подвійного підпорядкування МОН 

України та НАПН України, Молодіжний центр «Start», кафедра соціальної педагогіки 

та соціальної роботи),  

Рівненський державний гуманітарний університет  

(Регіональний комплексний науково-методичний центр  

інноваційних технологій освітнього процесу, 

кафедра теорії та методики виховання),  

Харківська гуманітарно-педагогічна академія 

(кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки), 

Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 

Управління освіти і гуманітарної політики Уманської міської ради 

 

З метою реалізації задекларованих законодавчих норм про академічну 

доброчесність у закладах вищої освіти, посилення дієвості політики, 

стандартів та процедури дотримання академічної доброчесності Групою 

сприяння академічній доброчесності факультету соціальної та психологічної 

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини започатковано конкурс «Академічна доброчесність: данина моді, чи 

життєва необхідність?». 

До участі у Конкурсі запрошуються учні, здобувачі освіти, аспіранти, 

представники органів студентського самоврядування ЗВО України. 

 

Умови участі та технічні вимоги до конкурсних робіт: 

І. Презентація досвіду сприяння академічній доброчесності та протидії 

плагіату та пропозиції щодо перспектив розвитку політики академічної 

доброчесності в освітньо-науковому середовищі ЗВО / факультету, 

представником якого є учасник-конкурсант.  

Вимоги: матеріали тез подаються у вигляді комп’ютерного файлу в 
редакторі текстів WORD for Windows (тип шрифту – Times New Roman; кегль – 14). 
Обсяг тексту – до 5 сторінок друкованого тексту (формат А4; міжрядковий 
інтервал – 1,5; поля: ліве, нижнє, верхнє, праве – 20 мм.) 

 



ІІ. Відеоролик, спрямований на популяризацію академічної 

доброчесності в суспільстві.  
Вимоги до відео: формати mov, mpg4; хронометраж – до 1 хв. 

 

Всі конкурсанти отримують «Свідоцтво учасника Конкурсу».  

Кращі конкурсні роботи визначаються дипломами переможців (І, ІІ та 

ІІІ місце), цінними призами та у подальшому використовуються 

організаторами для практичної реалізації під час  популяризації принципів 

дотримання академічної доброчесності. 

Оргкомітет конкурсу: 

Коляда Н. М. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини; 

Кравченко О.О. – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету 

соціальної та психологічної освіти, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної 

роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; 

Петренко О. Б. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і 

методики виховання, директор  Регіонального комплексного науково-методичного центру 

інноваційних технологій освітнього процесу Рівненського державного гуманітарного 

університету; 

Рассказова О. І. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

соціальної роботи Харківської гуманітарно-педагогічної академії; 

Кучер Г. М. – заступник міського голови, начальник Управління праці та соціального 

захисту населення Уманської міської ради; 

Чорна С.О. – головний спеціаліст відділу освіти Управління освіти і гуманітарної 

політики Уманської міської ради; 

Албул І. В. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини; 

Левченко Н. В. – кандидат     педагогічних     наук,     докторант (231 Соціальна 

робота), доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи , директор 

Молодіжного центру «Start» Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини; 

Чупіна К.О. – викладач кафедри психології, заступник декана факультету 

соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини; 

Тарасюк Т.В. – голова студентської ради факультету соціальної та психологічної 

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 
Подання робіт: 

1. Заповніть будь-ласка реєстраційну анкету за посиланням: 

https://forms.gle/b53jjne3JFvC29u18  

2. Конкурсні роботи просимо надсилати до 15 грудня 2021 р. на електронну адресу: 

tarasuyktana3@gmail.com  (з поміткою: на конкурс).  

 

Детальну інформацію можна отримати за телефоном: 

096-360-46-50 (Тарасюк Тетяна). 

 

ЧЕКАЄМО НА ВАС! 

https://forms.gle/b53jjne3JFvC29u18
mailto:tarasuyktana3@gmail.com

