
 

 

 

 

Запрошуємо на безкоштовний 
спільний вебінар від Unicheck та 

НАЗЯВО 

 

 

 

   

Під час заходу ми поговоримо про юридичні та нормативні 
рекомендації, які допоможуть створити якісні програми й матеріали, 
що будуть відповідати вимогам сьогодення. Розкажемо яким чином 
процес створення навчально-методичних матеріалів стосується 
академічної доброчесності у закладі освіти. 

 

«Академічна доброчесність і підготовка 
навчально-методичних матеріалів» 

 

 
 

 

15 вересня, середа, о 16:00 відбудеться спільний вебінар 
від Unicheck та НАЗЯВО. 
 
Вебінар пройде у форматі Zoom-конференції. 

https://unicheck.us13.list-manage.com/track/click?u=ac8d4f73cced64984c20cd902&id=750fe7696d&e=135d30df70
https://unicheck.us13.list-manage.com/track/click?u=ac8d4f73cced64984c20cd902&id=03a095e686&e=135d30df70


 

Зареєструватись  

 

 
 

 

Чому варто відвідати вебінар? 

Щоб створити якісні методичні матеріали необхідно врахувати безліч 
моментів, від відбору професіоналів, які будуть складати плани, до 
того, як ці матеріали покращують якість підготовки здобувачів освіти. 
 
Ви зможете оновити свої знання про складання навчальних 
матеріалів, які допоможуть реалізувати їх на практиці у закладі 
вищої освіти. 

 

   

 

   

 

Андрій Сідляренко 

Експерт з академічної 
доброчесності, комерційний 
директор Unicheck Україна 

 

 Використання програмних продуктів для 
забезпечення академічної доброчесності 
навчально-методичних матеріалів 

 Чи потрібно перевіряти навчально-методичні 
матеріали на плагіат? 

 Сучасні інформаційні технології для оцінювання 
результатів навчання здобувачів вищої освіти 

 

 

 
 

 
   

 

 

Олена Єременко 

Заступниця голови агентства із 
забезпечення якості вищої освіти 

 

 Унормовано&Автономно: які навчально-
методичні матеріали є обов’язковими для 
забезпечення освітнього процесу?  

 Вимоги та рекомендації щодо оформлення та 
змісту навчально-методичних матеріалів; 

 Автор навчально-методичних матеріалів, його 
права й обов’язки в аспекті академічної 
доброчесності;  

 Академічна доброчесність у процесі підготовки 
та користування навчально-методичними 
матеріалами, як урахування інтересів 
здобувачів вищої освіти 

 

 

https://unicheck.us13.list-manage.com/track/click?u=ac8d4f73cced64984c20cd902&id=27a279291a&e=135d30df70
https://unicheck.us13.list-manage.com/track/click?u=ac8d4f73cced64984c20cd902&id=3351c5a081&e=135d30df70


 
 

 
   

 

 

Іван Назаров 

Член Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти 

 

 Правове регулювання академічної 
доброчесності 

 Особливості дотримання академічної 
доброчесності під час підготовки навчально-
методичних матеріалів 

 Участь Національного агентства у формуванні 
простору академічної доброчесності та 
реагування на її порушення 

 

 

 
 

 
   

Щоб не пропустити подію, 
додайте її у свій календар: 
 

Додати подію  

 

 

   

 

«Академічна доброчесність і підготовка 
навчально-методичних матеріалів» 

 

15 вересня, середа, о 16:00 за київським часом. 

 
До зустрічі на вебінарі! 

 

Зареєструватись  

 

   

 
   

 

    

 

Відвідати сайт Unicheck  

https://unicheck.us13.list-manage.com/track/click?u=ac8d4f73cced64984c20cd902&id=bd00e3aa74&e=135d30df70
https://unicheck.us13.list-manage.com/track/click?u=ac8d4f73cced64984c20cd902&id=fc4f0e7d9b&e=135d30df70
https://unicheck.us13.list-manage.com/track/click?u=ac8d4f73cced64984c20cd902&id=365f61c4d8&e=135d30df70
https://unicheck.us13.list-manage.com/track/click?u=ac8d4f73cced64984c20cd902&id=ba2209ffc4&e=135d30df70
https://unicheck.us13.list-manage.com/track/click?u=ac8d4f73cced64984c20cd902&id=6c1916e53f&e=135d30df70
https://unicheck.us13.list-manage.com/track/click?u=ac8d4f73cced64984c20cd902&id=9eeb249603&e=135d30df70


 

 

 

   

ТОВ “Антиплагіат”, Україна, 04073, м. Київ, пр-т С. Бандери, 28-А, літера Г 
  

  

 


