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1. 3агальнiположення
1,1, Це положення розроблено вiдповiдно ст, 1б Закону Украi'ни " Про

вищу освту" та регламенту( систему забезпечення якостi oCBiTHbOi'дiяльностi
та якостi вищоi' освiти (систему внутрiшнього забезпечення якостi) в
Днiпропетровськiй академi'i музики iM. М. Глiнки (далi - Академiя).

1.2, Згiдво iз Законом Укра'iни «Про вищу OCBiT»система внутрiшнього
забезпечення якостi передбача( здiйснення таких процедур i заходiв:

визначення принципiв та процедур забезпечення якостi вищоi' освiти;
- здiйснення монiторингу та перiодичного перегляду oCBiTHixпрограм;

щорiчне оцiнювання здобувачiв вищо'i освiти, науково-педагогiчних. ..
педагоГ1ЧНИХ прац1ВНИКlВ вищого навчального закладу та регулярне
оприлюднення результатiв таких оцiнювань на офiцiйному веб-сайтi
вищого навчального закладу, на iнформацiйних стендах та в будь-який
iнший спосiб;
забезпечення пiдвищення квалiфiкацii' педагогiчних, наукових i науково-

, .,
педагоГ1ЧНИХпрацшниКlВ;

- забезпечення наявностi необхiдних pecypciB для органiзацii' oCBiTHbOrO
процесу, у тому числi самостiйноi' роботи cTYJleHTiB,за кожною освiтньою
програмою;
забезпечення наЯВНОСТl iнформацiйних систем для ефективного

. '.управЛ1ННЯОСВIТН1мпроцесом;
- забезпечення публiчностi iнформацi'i про oCBiTHiпрограми, ступенi вищоi'

освiти та квалiфiкацi'i;
забезпечення ефективно'i системи запобiгання та виявлення академiчного. . . . .
плаГ1ату у наукових працях прац1ВНИКlВ вищих навчальних закладш 1

здобувачiв вищоi' освiти;
. "lНших процедур 1заходш,

2. Принципи та процедури забезпечення якостi ВИЩО. освiти
2.1. Систему забезпечення якостi вищо'i освiти (система внутрiшнього

забезпечення якостi) розроблена згiдно iз принципами:
вiдповiдностi свропейським та нацiональним стандартам якостi вищо'i
ОСВlТи;
aBToHOMi'i вищого навчального закладу, який несе вiдповiдальнiсть за
забезпечення якостi oCBiTHbOi'дiяльностi та якостi вищо'i освiти;

. .. '" ..оргаН1чне по(днання в ОСВlТньому процеСl ОСВIТНЬОl, HaYKoBOl та
iнновацiйноi' дiяльностi;
вiдкритостi та доступностi iнформацii' на Bcix етапах забезпечення якостi;
безперервностi освiти, яка вiдкрива( можливiсть для постiйного
поглиблення загальноосвiтньоi' та фаховоi' пiдготовки,.. .
неРОЗДIЛЬНОСТl навчання 1 виховання, ЩО поляга( в lX оргаН1ЧНОМУ
по(днанН1;



варiативностi освiти, що передбачача€ запровадження варiативного
компоненту змiсту освiти, диференцiацiю та iндивiдуалiзацiю освiтнього
процесу,

2,2, Система забезпечення якостi вищо'i освiти (система внутрiшнього
забезпечення якостi) передбача€ процедури:

здiйснення на високому piBHi oCBiTHboi' дiяльностi, яка вiдповiда€
стандартам якостi вищо'i освiти, забезпечу€ здобуття особами вищоi' освiти
вiдповiдного ступеня за обраною спецiальностю;

- створення необхiдних умов для реалiзацi'i учасникiв освiтнього процесу
'iXHixздiбностей i талантiв;
збереження естетичних норм життя, культурних, наукових цiнностей i
досягнень СУСПlльства;

.. .... .. . .
провадження HaYKoBOl,творчOl, мистецькOl, КУЛЬТУРНО-ВИХОВНОlДIЯЛЬНОСТ1,
забезпечення культурного та духовного розвитку;. ,. .. .
налагодження МIЖIШРОДНИХзв ЯЗКlв В гаЛУЗl ОСВ1ТИ,науки, культури 1
мистецтва;
вивчення попиту на спецiальность "Музичне мистецтво" на ринку працi та
сприяння працевлаштуванню ВИПУСКНИКlв;
формування iнновацiйного освiтньо-виховного середовища;
впроваД)кення HOBiTHixтехнологiй для пiдвищення якостi вищо'i освiти,
оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi, на iнформацiйних стендах та в
будь-який iНIJJИЙспосiб iнформацi'i про реалiзацiю cBoi'x прав i виконання
зобов' язань;
участь у наЦlональних та мiжнародних рейтингових дослiдженнях вищих
навчальних закладш.

3. Монiторинг та перiодичний перегляд OCBiTHixпрограм
3,1, Забезпечення високо'i якостi професiйноi' пiдготовки фахiвцiв в

Академii' передбача€ здiйснення процедур затвердження, перiодичного
перегляду та монiторингу oCBiTHix програм пiдготовки фахiвцiв за рiзними
ступенями та освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями,

3,2, На пiлставi лiцензi'i MiHicTepcTBa освiти i науки Укра'iни '3 надання
oCBiTHix послуг, пов'язаних з одержанням вищо'i освiти, Академiя здiйсню€
пiдготовку фахilщiв за ступенем бакалавра (деI-ша та заочна фома навчання), за
освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM спецiалiст (денна форма навчання), для
структурного пiдроздiлу "Музичний коледж" за освiтньо-квалiфiкацiйним
piBHeM молодший спецiалiст (денна форма навчання) за спецiальнiстю,

• о ••

зазначеною у лщеНЗl1,
3.3, Освiтня (освiтньо-професiйна) програма Ma€ вiдповiдати вимогам

стандарту вищо'i освiти, OCBiTHi програми Зl спецiальностi «Музичне
мистецтво» розробленi вiдповiдно до галузевих стандартiв вищо'i освiти
Укра'iни за рiзними ступенями та освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями,

В oCBiTHix програмах визначаються вимоги до рiвня освiти осiб, якi. . . .
можуть розпочати навчання за Цl€ю програмою, переЛ1К навчальних ДИСЦИПЛ1н1



ЛОГlчну послiдовнiсть Ух вивчення, КlЛЬКlСТЬкредиТ1В ECTS, необхiдних для. .
виконання Ц1Е:1 програми, а також ОЧlкуваню результати навчання
(компетентностi), якими повинен оволодiти здобувач вiдповiдного ступеня
вищо'i освiти. В oCBiTHixпрограмах передбачено вивчення як нормативних, так i
вибркових дисциплiн.

3.4. На пiдетавi оевiтньоi' (освiтньо-професiйно'i) програми розроБЛЯЕ:ТЬСЯ
навчальний план. Навчальний план Е:нормативним документом, який визначаЕ:
змiет навчання та регламентуЕ' органiзацiю оевiтнього процееу. Навчальний
план еклада('lЪСЯ окремо для кожно'i епецiалiзацii' та за кожною формою
навчання (в тому числi навчання зi скороченим TepMiHoMнавчання).

Згiдно до Закону У краi"ни "Про вищу oCBiTY" пiДВИЩУЕ:тьея значення
еамоетiйно'i роботи етудентiв. Вибiркова частина змiсту освiти становить не
менш як 25 вiдсоткiв загально'i кiлькоетi кредитiв ECTS, передбачених для

. ..'даного ршня вищOl оевlТИ.
3.5. Навчальнi програми з дисциплiн розробляютьея кафедрами та. .. ... .

предметно-цикловими КОМlеlЯМИ ЗГlдно з вимогами ВIДПОВIДних оеВlТЮХ
програм пiдготовки фахiвцiв.

3.6. ВiдбуваЕ:тьея поетiйна робота над вдоеконаленням та адаптацiЕ:Ю. . . ..... . .
ОСВIТюхпрограм, Пlдвищенням якоеТl вищOl оевlТИ у ВIДПОВIДНОСТlдо сучасних
вимог та потреб суепiльетва.

4. Щорiчне оцiнювання здобувачiв вищоi· освiти, науково-
педаr'огiчних i педагогiчних працiвникiв та регулярне оприлюднення

результатiв таких оцiнювань на офiцiЙному веб-саЙтi

4.1. Оцiнювання здобувачiв вищо. освiти
4.1.1. Оцiнювання здобувачiв вищо'i оевiти Е:одним з важливих елементiв

якостi вищоi" оевiти. Результати оцiнювання вiдображають ефективнiсть
органiзацii' процееу навчання. Якiеть пiдготовки випускникiв вiдображаЕ:. ... . .
здатюеть задовольняти, ВIДПОВIДнодо еОЦ1альних норм, суеПlЛЬЮ вимоги до
виконання майбутнiх еоцiально-професiйних ролей.

4.1.2. Для оцiнювання рiвня знань, умiнь i навичок, профееiйних,
евiтоглядних та iнших особистих якоетей здобувачiв вищоi' освiти
викориетовуютьея засоби дiагноетики якоетi вищоi' оевiти, якi заетоеовуютьея
на атестацi·i. Вимоги до заеобiв дiагноетики при проведеннi атеетацi'i здобувачiв
вищо'i освiти орiппуютьея на piBeHb еформованоетi професiйних
компетентностей, що визначенi у оевiтньо-квалiфiкацiйнiй характеристицi
пiдготовки фахiвцiв за вiдповiдним ступенем та освiтньо-квалiфiкацiйним
ршнем.

4.1.3. Формою атестаЦll у Днiпропетровськiй акадеМll музики
iM. М.Глiнки Е:екзамен, комплекений екзамен, захист дипломноi' роботи.

4.1.4. Дiагноетика якостi пiдготовки фахiвцiв здiЙСНЮЕ:ТЬСЯ
екзаменацiйною комiеiЕ:Ю пiд час атестацi'i в термiни, передбаченi навчальними
планами зi спецiальноетi згiдно iз Положенням про екзаменацiйну комiеiю.



вiдбува(ться згiдно iз.. .
знань 1 вмIНЬ сту дент1В

Положення про екзаменацjйну КОМIС1Юу Днjпропетровськjй акадеМll
музики iM. М. Глjнки регламентуе:

завдання екзаменацiйно'i KOMici'i;
склад та розклад роботи екзаменацiйноi' KOMjCj'i;
процедуру роботи екзаменiцiйно'i KOMici'i;
пiдведення пiдсумкiв екзаменацiйно'i KOMicj'iпо aTecTauj'i здобувачiв ВИЩО1
ОСВ1ТИ.

4.2. Оцiнювання здобувачiв вищо'i освти
Положенням про систему рейтингового оцiнювання
ДнiпропеТрОВСhКО'( академй музики iM. М. Глiнки.

Система рейтингового оцiнювання запроваджена з метою покращення
функцiональних характеристик освiтнього процесу, а саме: пiдвищення
зацiкавленостi здобувачjв вищо'i освjти до освjтнього процесу, стимулювання ух
систематично'i та самостiйно'i роботи, пiдвищення об'(ктивностi оцjнки знань та. . . .
вмIНЬ, ВIДПОВIДальН1СТЬза результати навчання.

Система рейтингового оцjнювання форму(ться на засадах накопичення
рейтингових балjв за рjзноманjтну навчальну дiяльнiсть студента за певний
перlОД навчання.

4.3. Контроль за якiстю знань вiдбува(ться згiдно iз Положенням про
критерii" оцjнювання знань i вмjнь студентjв у Днjпропетровськiй академii'
музики jM. М. Глiнки. Положення УНОРМОВУ( органiзацiю поточного та. ...
шдсумкового семестрового контролю знань та вмIНЬстудеНТ1В,проведення практик 1

о.. "0 • о. ••.
атестаЦl1 та регламентус критеРl\ ОЦ1нювання знань 1 ВМ1НЬстуденТ1В ЗГ1дно З1
шкалою оцiнювання вiдповiдностi пiдсумкових рейтингових OiliHOK у балах
(1ОО-бальна шкала, нацiональна шкала та шкала ECTS).

4.4. Результати оцiнювання здобувачjв вищо'i освjти розмjщуються на
офiцiйному веб-сайтi Академj'i наприкiнцi кожного семестру поточного
навчального року.

4.2. Оцiнювання науково-педагогiчних i педагогiчних працiвникiв
4.2.1. Система оuiнювання роботи науково-педагогjчних проводиться

вiдповjдно Положення про рейтингове оцiнюваня дjяльностi науково-
педагогiчних працiвникiв Днiпропетровськоi' академii' музики iM. М. Глiнки.

4.2.2. Професiйна дiяльнiсть науково-педагогiчного працiвника включа( в
себе навчальну, методичну, наукову, концертно-виконавську, творчу та
органiзацiйну роботи.

4.2.3. Bci види роботи та вiдведенi на них години вiдображенi у
iндивiдуальному планi роботи науково-педагогiчного праuiвника на навчальний
piK, який склада(ться на початку кожного навчального року.

4.2.4. Оцiнювання професiйно'i дiяльностi науково-педагогiчних. . . .
праЦ1ВНИК1Впро водиться наприК1НЦ1кожного навчального року.

4.2.5. На пiдставi показникiв результативностi роботи викладачiв
форму(ться i'хнiй рейтинг. Iнформацiю про результативнiсть роботи
педагогiчних та науково-педагогiчних працiвникiв i 'iXHiрейтинги розглядають
на останньому в навчальному роцi засiданнi кафедри.



4.2.6. Iнформацiя щодо результати оцшювання роботи педагоГlЧНИХ та
• о. ••

haykobo-педагоГlЧНИХ прац1ВНИЮВ використовуеться шд час розподшу
навчального навантаження на новий навчальний piK, пiд час участi в KOHKypci
на замiщення вакантних посад, прийняття рiшення щодо продовження
(визначення TepMiHY) трудових вiдносин, для матерiального i морального
стимулювання.

4.2.7. Результати оцiнювання науково-педагогiчних i педагогiчних
працiвникiв оприлюднюеться на офiцiйному веб-сайтi Академii' наприкiнцi
навчального року.

5. Пiдвищення квалiфiкацii' педагогiчних
i науково-педагогiчних працiвникiв

5,1. Пiдвищення квалiфiкацii' педагогiчних i науково-педагогiчних
працiвникiв здiйснюеться згiдно iз Положенням про пiдвищення квалiфiкацi! та. .. .
стажування педагоГlЧНИХ та haykobo-педагоГlЧНИХ прац1ВНИЮВ вищих
навчальних закладiв (наказ МОН Укра!ни NQ48 вiд 24.01.2013р.).

5.2. Академiя забезпечуе пiдвищення квалiфiкацi! та стажування.. .... ,
педагоГlЧНИХ J haykobo-педагоГlЧНИХ праЦlВНИК1Вне рщше одного разу на пять
рок1В.

5.3. Результати пiдвищення квалiфiкацii' та проходження стажування
враховуються пiд час проведення атестацi'i педагогiчних i науково-педагогiчних
працiвникiв та пiд час обрання на посаду за конкурсом чи укладання трудового. .
договору з haykobo-педагоГlЧНИМ прац1ВНИКОМ,

5.4. Органiзацiю i координацiю пiдвищення квалiфiкацi! та стажування
педагогiчних i науково-педагогiчних працiвникiв здiйснюе методист
навчального вiддiлу Академi!.

5,5. Пiдвищення рiвня науково! та педагогiчно! пiдготовки працiвникiв
Академii' може здiйснюватися у таких формах:

- написання та захист кандидатських, докторських дисертацiй;.. . .
- навчання в асшраНТУРJ, асистеНТУРI-стажуваню;
- проходження KypciB пiдвищення квалiфiкацi!;
- публiкацiя наукових, методичних i творчих робiт;
- участь у наукових конференцiях (виступи з доповiдями, публiкацiя тез,

обговорення 'ix на засiданнях кафедр);
- участь у науково-теоретичних та науково-практичних семшарах та

форумах з актуальних проблем сучасного стану культури та мистецтва;
- участь у роботi журi KOHKypciBта фестивалiв;

. .
- концертно-виконавська ДIЯЛЫIlСТЬ;

- участь у роботi виконавсько-педагогiчних ceMiHapiB, KypciB майстерностi
(проведення вiдкритих ypoKiB, керiвництво секцiями);

- робота у творчих спiлках (Нацiональна Спiлка композиторiв Укра!ни,
Нацiональна Всеукра!нська музична спiлка).

Пiдвищення квалiфiкацi! здiйснюеться згiдно з планом, який складаеться
на календарний piK та затверджуеться проректором з навчальноi' роботи.



6. Наявнiсть необхiJ!НИХ pecypciB для органiзацi'i oCBiTHbOrO"роцесу,
у тому числi самостiйно'i робот" студентiв,

за кожною освiтньою "рограмою
6.1. Вiдповiдно ст. 22 Закону Укра!ни "Про ВИЩУoCBiTY"основною метою

дiяльностi вищого навчального закладу € забезпечення умов, необхiдних для
отримання особою ВИЩО!освiти, пiдготовка фахiвцiв для потреб Укра!ни.

6.2. Академiя гapaHTY€, ЩО наявнi ресурси, якi забезпечують освiтнiй. ... . '" . .процес, € достатНlМИ \ ВIДПОВIДають зм\сту ОСВIТньOlпрограми Пlдготовки з\
спецiальностi «Музичне мистецтво».

6.3. До кожноi' дисциплiни складенi навчальнi програми, робочi навчальнi
програми, плани семiнарських, практичних занять, завдання для самостiйноi'. . .. .
Пlдготовки сту дeHTIВ, методичНl вказIВКИ до сеМIНарських та практичних
занять, методичне забезпечення контролю знань студентiв (контроль поточних
та залишкових знань), методичнi матерiали для студентiв з питань самостiйного
опрацювання фаховоi' лiтератури, критерii' оцiнювання знань i вмiнь студентiв,
методичне забезпечення атестацi!.

6.4. Iнформацiйне забезпечення Академi! становлять бiблiотечнi фонди,
цифровi записи концертiв, опер, можливiсть роботи у мережi IHTepHeT, робота
власного сайту ТОЩО.

6.5. Навчальний процес TicHO пов'язаний з дiяльнiстю бiблiотеки.
Бiблiотека Ma€ примiщення для розташування КНИГОСХОВИЩ,каталоГlВ,
абонемент, читальну залу, яка ободуродавана комп'ютерами, ЩО дa€
можливiсть користуватися iHTepHeToM. У роботу бiблiотеки Академii'
впроваджено «Систему автоматизацi! бiблiотек IРБIС», яка ПОВНlстю
вiдповiда€ мiжнародним потребам, пiдтриму€ Bci вiтчизнянi бiблiографiчнi
стандарт и i формати та дозволя€ описувати Bci види бiблiотечних видань,
створювати власнi iнформацiйнi ресурси, БД (бази даних), якi складають ЕК
(електронний каталог) бiблiотеки, який в свою чергу Haдa€ можливiсть
швидкого пошуку необхiдно'i iнформацi!, виконання бiблiографiчних довiдок,
тематичний пошук для написання наукових робiт. Власноруч створен] бази
данних «Ноти», «Перiодичнi видання», ЕК «Книги».

Бiблiотечний фонд укомплектований необхiдною навчальною, науково-
методичною, довiдковою та нотною лiтературою, який налiчу€ 55692

. .
ПРИМlРНИКlВ.

6.6. В Академi! функцiонують лабораторiя технiчних засобiв навчання,
кабiнет звукозапису. Ухобладнання вiдповiда€ вимогам органiзацi! навчального
процесу. В аудиторiях лабораторi'i, де проводяться практичнi та семiнарськi
заняття, наявнi спецiальнi обладнання для прослуховування музики, перегляду
опер, концертних виступiв видатних митцiв Укра!ни та зарубiжжя.

6.7. Величезне значення мае студiя звукозапису, за допомогою яко'i
використовуються iнновацiйнi технологi'i у навчальному процесi. У студi! е
можливiсть записувати виступи студентiв (солiстiв та колективiв), якi
використовуються для подальшоi' роботи по вдосконаленню виконавсько!
майтерностi студентiв.



6.8. В AKaJleMi'i функцiонують комп'ютернi класи, якi YCTaTKoBaHi
комп'ютерами, на яких встановлено лiцензiйне програмне забезпечення.
Сту денти мають доступ до системи Intemet, рiзноманiтних програм обробки. .. .
звуку, музичних редакторш нотного матершлу та lНШl.

7. Iнформацiйни системи для ефективного управлiння
OCBlТНlMпроцесом

7.1. Для ефективного управлiння oCBiTHiM процесом Академiя збирае,
аналiзуе i використовуе вiдповiдну iнформацiю. 3 метою реалiзацi'i цих
процедур доречно застосування iнформацiйних систем, якi е одним з важливих
елементiв oCBiTHbOrOсередовища. Iснування iнформацiйноi' системи управлiння
сприяе пiдвищенню якостi освiти, OHOВJ110eП змiст та форми органiзацi'i
ОСВ1Тньо-виховного процесу.

7.2. Iнформацiйнi системи характеризуються мобiльнiстю, доступнiстю,
прозорiстю, cTBopeHi на OCHOBi iнформацiйно-комунiкацiйних
технологiй, забезпечуть сучасний, iнновацiйний змiст oCBiTHbOrOпроцесу.

7.3. В Академi'i iCHye система управлiння навчальним закладом, яка
забезпечуе управлiння в единому iнформацiйному просторi та охоплюе
кадрову, навчальну, методичну та iншi сфери дiяльностi, серед яких:

база даних "В iддiл кадрiв"
електронна база даних "Контингент студентiв"
електронна база даних "Навчальний процес" (програми дисциплiн, перелiк

. . . . .
предметlВ за курсами та спеЦlашзаЦlЯМИ, розподlЛ годин за навчальним
планом iндивiдуальнi навчальнi плани студентiв, розклад занять);
база даних "Студент-викладач";
автоматизована система оцiнки успiшностi студентiв, визначення рейтингу,
нарахування стипендiй;
база даних aTecTaIlii' кадрiв;
база програм атестацi'i здобувачiв вищо'i освiти;
електронний каталог бiблiотеки: бази дан них «Ноти», «Перiодичнi
видання», ЕК «Книги»;
електронний каталог ТЗН.
Iнформацiйнi системи дозволяють забезпечити надання iнформацi'i про

здобувачiв вищо'i освiти, педагогiчних та нацуково-педагогiчних працiвникiв,
., .

оргаюзацно ОСВ1Тньогопроцесу.

8. Публiчнiсть iнФормацii' про oCBiTHiпрограми,
ступенi вищо'i освiти та квалiфiкацi'i

8.1. Дiяльнiсть i рiшення Днiпропетровсько'i акадеМl1 музики
iM. М. Глiнки У сферi вищо'i освiти пiдлягае обов'язковому оприлюдненню на
офiцiйному веб-сайтi та у засобах iнформацi'i, на iнформацiонних стендах та у
будь-який iнший спосiб.

8.2. Академiя мае сайт dk.dp.ua, на якому розмiщуеться iнформацiя про
освiтню, науково-методичну, концертно-виконавську, органiзацiйну та виховну



дiяльнiсть. Надасться iнформацiя про ступенi вищо"i освiти та квалiфiкацi"i, за
якими вiдбувапъся навчання в Академi"i, забеспеченiсть освiтнiми програмами.

8.3. Обовязковому оприлюдненю на офiцiйному веб-сайтi пiдлягае:
статут Академi'i;
положення про yci колегiальнi органи та Ухперсональний склад, Положення
про Вчену раду, Положення про CTPYKTYPHiпiдроздiли;
склад керiвних opraHiB Академi"i;. .. .
документи, повязаН1 з оргаН1заЦ1ею OCBIТHЬOГOпроцесу;
правила прийому до Академi"i на поточний piK;
кошторис Академii' на поточний piK та Bci змiни до нього;
рiчний, У тому числi фiнансовий звiт про дiяльнiсть вищого навчального
закладу з урахуванням iнформацi"i про надходження та використання коштiв;
штатний розпис на поточний piK;

. . .
розм!р плати за навчання та надання додаткових OCBIТН1Xпроцедур;
результати щорiчного оцiнювання здобувачiв вищоi' освiти, науково-. ...
педагоГlЧНИХ та педагоГ1ЧНИХ працIВНИКlВ;
iнша iнформацiя про процедури та результати прийняття рiшень пiд час
провадження дiяльностi у сферi вищо"i освiти, що портребус оприлюднення у
встановленому порядку.

Академiя регулярно розмiщуе на своему веб-сайтi наЙСВIЖIШУ,
неупереджену i об'ективну iнформацiю.

9. Система запобiгання та виявлення академiчного плагiату у
наукових працях працiвникiв i здобувачiв вищо'i освiти

9.1. Основною функцiею системи запобiгання та виявлення академiчного
плагiату е пiдвищення якостi навчання, розвиток навичок KopeKTHo'iроботи iз
джерелами iнформацi"i, необхiднiсть самостiйностi та iндивiдуальностi
створення авторського твору. Метою впровадження системи запобiгання та
виявлення Г1Jlагiату с формування вимог дотримання наУКОВОl етики,. ... . . ..
шдвищення В1ДПОВ1Дальност! haykobo-педагоГlЧНИХ, педагоГlЧНИХ працIВНИКlВ
та здобувачiв вищо"i освiти за виявлення плагiату у "ixHixроботах.

9.2. Роботу щодо перевiрки робiт студентiв та науково-педагогiчних
працiвникiв на унiкальнiсть та наявнiсть у них плагiату в Академi"i було
розпочато за допомогою програм, якi знаходяться у мержi iHTepHeT (ATutor,
Antiplagiat, Anti-Plagiarism).

9.3. Перед перевiркою i допуском до доповiдi чи захисту студентських
навчальних робiт викладач попередньо перевiряс оригiнальнiсть електронних
версiй текстових документiв цих робiт.

9.4. Перед прийняттям наукових та методичних праць до розгляду на
предмет публiкацi'i проректор з HaYKoBoi' роботи проводить попередню
перевiрку оригiнальностi TeKcTiBiз використанням програми «Антиплагiат».


