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Термін проведення: 15:00 – 18:00 (вказати початок та закінчення 

заходу). 

Віртуальна платформа, на якій відбуватиметься захід, посилання:  

Zoom: 

https://us06web.zoom.us/j/89963503244?pwd=anpTb1dnb0twSGRzNFhZeUxq

UG1rdz09 

Ідентифікатор конференції: 899 6350 3244 

Код доступу: 016750 

Відповідальні  за  проведення  вебінару: 
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3. Сіданіч  Ірина  Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, 
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ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. 
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Зміст вебінару спрямований  на об’єднання  зусиль науковців 

і практиків у вирішенні актуальних проблем розбудови системи академічної 

https://urldefense.com/v3/__https:/us06web.zoom.us/j/89963503244?pwd=anpTb1dnb0twSGRzNFhZeUxqUG1rdz09__;!!NknhfzgzgQ!2RN331WAYxdHemuBUEkSXI822NvgWkK_eNQCImMcEWgTXit2Tkz_yrDewAt5O76x0bNg1vcwVJ0DIo9UPOdTD-pAsSDNVXFkLnQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/us06web.zoom.us/j/89963503244?pwd=anpTb1dnb0twSGRzNFhZeUxqUG1rdz09__;!!NknhfzgzgQ!2RN331WAYxdHemuBUEkSXI822NvgWkK_eNQCImMcEWgTXit2Tkz_yrDewAt5O76x0bNg1vcwVJ0DIo9UPOdTD-pAsSDNVXFkLnQ$
http://umo.edu.ua/kafedra-vidkritikh-osvitnikh-sistem-ta-informacijno-komunikacijnikh-tekhnologhij
http://umo.edu.ua/kafedra-vidkritikh-osvitnikh-sistem-ta-informacijno-komunikacijnikh-tekhnologhij
http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-upop


доброчесності у сучасному науково-освітньому просторі, правового, 

технологічного, морально-етичного  аспектів  проблеми  академічної 

доброчесності як основи професійного розвитку педагогічних, науково-

педагогічних працівників  та  здобувачів  освіти.  

Результат, який зазначатиметься в документі про підвищення 

кваліфікації: сертифікат засвідчує,  що учасник  взяв активну участь у роботі 

вебінару як спікер / слухач і вдосконалив професійно-педагогічну 

компетентність. 

Обсяг програми: 0,1 кредитів ЄКТС / 3 год. 

Форма підсумкового контролю: виконання завдань, обговорення питань 

з метою рефлексії та зворотного зв’язку за допомогою такого інструментарію 

платформи, як загальний чат у режимі реального часу. Обговорення заповненої 

слухачами рефлексійної форми.  

Документ, який видається по завершенні вебінару: сертифікат про 

підвищення кваліфікації. 

Питання, які розглядаються: 

1. Нормативно-правові  засади  академічної  доброчесності  у  сучасному  

науково-освітньому  просторі. 

2. Можливості  ресурсів  Clarivate  для запобігання  недоброчесних  

практик. 

3. Академічна доброчесність: клієнт-орієнтований підхід. 

4. Морально-етичні  аспекти академічної доброчесності особистості в 

умовах сучасних викликів. 

5. Освітній  проєкт  "Академічна доброчесність  у  науковому  та  

освітньому просторі: духовність, якість, сталий розвиток". 

6. Рефлексія та зворотний зв’язок. Підведення підсумків. 


