
ОСВІТНІ ПОМІЧНИКИ ВСТУПНОЇ
КАМПАНІЇ 2022 ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ
ТА АНТИКОРУПЦІЙНИХ
УПОВНОВАЖЕНИХ: 

ПРОСВІТНЄ ВІДЕО ТА ЧАТ-БОТ
ПО РОБОТІ З КОРУПЦІЙНИМИ
РИЗИКАМИ



Для забезпечення відкритої та прозорої системи
цьогорічної вступної кампанії – Національне
агентство з питань запобігання корупції у співпраці
з Асоціацією юридичних клінік України створило
просвітній відеоролик та інформаційний чат-бот
«Вступ без хабарів». 

Відеоролик та чат-бот – дієві інструменти в
запобіганні корупції, оскільки сприяють підвищенню
правосвідомості та культури доброчесності серед
учасників вступної кампанії.



Чат-бот виконує функції
віртуального помічника під
час вступної кампанії, як для
абітурієнтів, так і для
уповноважених з питань
запобігання та виявлення
корупції (далі – антикорупційні
уповноважені). 

Платформа чат-боту
розміщена у Telegram і
повністю реалізує функціонал
мобільного додатку, що
робить його легким у
використанні. 



ЯКА КОРИСТЬ ВІД ЧАТ-БОТУ?
 

Антикорупційним уповноваженим ЗВО за допомогою чат-боту можна
швидко знайти детальний опис, джерела та заходи впливу на корупційні
ризики вступної кампанії 2022, що стосуються: 

ПОРУШЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ
ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 

НЕПРАВОМІРНОГО ВПЛИВУ НА
АДМІНІСТРАЦІЮ ЧИ ПРИЙМАЛЬНУ
КОМІСІЮ

ПОРУШЕНЬ У ПРОЦЕДУРАХ
ВНУТРІШНІХ ВСТУПНИХ
ВИПРОБУВАНЬ

ПЛАГІАТУ ТА КОМПІЛЯЦІЇ

ФАЛЬСИФІКАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ
ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО
ЛИСТА/СПІВБЕСІДИ

ІНШИХ ПОРУШЕНЬ

Крім того, системою
передбачено опцію онлайн-

консультування для
швидкого зв’язку з НАЗК у

разі виникнення додаткових
запитань. Зазначивши свої

контактні дані та текст свого
звернення, чат-бот за лічені

хвилини сформує запит та
направить його на
електронну пошту

Національного агентства для
подальшого розгляду та

роз’яснення
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Абітурієнтам чат-бот
дасть можливість
дізнатись про:

ПРАВА ВСТУПНИКА

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ З
МОЖЛИВІСТЮ ПІДКЛЮЧЕННЯ

ФУНКЦІЇ СПОВІЩЕННЯ

ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ
ВСТУПНИКА

ПЕРЕЛІК КОНТАКТІВ БУДЬ-
ЯКОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ

ОСВІТИ УКРАЇНИ

Вступники отримають
покрокову інструкцію про

те як правильно
повідомити до закладів

освіти, Міністерства освіти
і науки України, офісу

Освітнього Омбудсмена,
Національної поліції про

корупцію та інші
порушення прав

вступника
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Для початку роботи достатньо в пошуку мережі
Telegram вписати назву «Вступ без хабарів»
(@VstupBezHabarivBot) і, перейшовши до
програми, натиснути кнопку «СТАРТ». 

ЯК РОЗПОЧАТИ РОБОТУ З ЧАТ-БОТОМ?

Далі – слід обрати роль Антикорупційного уповноваженого ЗВО
чи абітурієнта та розділи, питання яких потребують роз'яснення.

Так, кожен користувач, який підключить чат-бот, зможе
отримати актуальну інформацію про вступну кампанію. 

На будь-якому кроці користувач зможе: 

до головного менюповернутися на крок назад змінити роль



Просвітній відеоролик призначений сформувати
обізнаність майбутніх студентів з питань антикорупції
під час вступної кампанії 2022. 

Поширення таких відео матеріалів допомагає
охопити велику аудиторію абітурієнтів, що в свою
чергу, сприяє формуванню нульової толерантності до
проявів корупції чи інших порушень під час вступу.



ВАЖЛИВІСТЬ ПОШИРЕННЯ ТАКИХ МАТЕРІАЛІВ
СЕРЕД УЧАСНИКІВ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ЗУМОВЛЕНА
НЕОБХІДНІСТЮ:

ПОПЕРЕДЖАТИ
КОРУПЦІЮ ТА ІНШІ
ПРАВОПОРУШЕННЯ

ПІД ЧАС ВСТУПУ

НАЛАГОДИТИ ЯКІСНУ
ВЗАЄМОДІЮ МІЖ

УЧАСНИКАМИ ВСТУПНОЇ
КАМПАНІЇ

ОПТИМІЗУВАТИ ПРОЦЕС
НАДАННЯ УНІФІКОВАНИХ
ВІДПОВІДЕЙ НА ПОШИРЕНІ
ЗАПИТАННЯ

ПРОВОДИТИ
ПРОСВІТНИЦЬКУ
ДІЯЛЬНІСТЬ 



ПРОСИМО СПРИЯТИ
ПОШИРЕННЮ ІНФОРМАЦІЇ ПРО
ЧАТБОТ ТА ПРОСВІТНЄ ВІДЕО
НА ОФІЦІЙНИХ РЕСУРСАХ
ВАШОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ



Чат-бот та відеоролик розроблений Асоціацією юридичних
клінік України у співпраці з Національним агентством з
питань запобігання корупції за підтримки Антикорупційної
ініціативи ЄС (EUACI) – провідної антикорупційної програми в
Україні, що фінансується ЄС, співфінансується і
впроваджується Міністерством закордонних справ Данії.


