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План 
засідань Комісії з питань етики та академічної доброчесності 

на 2020–2021 навчальний рік 
 

Місяць Тема Відповідальний 
вересень 
2020 р. 

1. Затвердження плану роботи 
Комісії з питань етики та 
академічної доброчесності. 

2. Розгляд випадків порушення 
корпоративної етики та 
академічної доброчесності (за 
наявності). 

Члени комісії 
 
 
 
Голова комісії, 
члени комісії 
Голова комісії 

жовтень –
листопад 
2020 р. 

1. Проведення короткотермінового 
тематичного семінару 

«Умови ефективного впровадження 
принципів академічної 
доброчесності в Придніпровській 
державній академії будівництва та 
архітектури» 
2. Розгляд випадків порушення 
етики та академічної доброчесності (за 
наявності). 

Голова комісії, 
члени комісії. 
 
Голова комісії 

грудень 
2020 р. 

1. Аналіз специфіки функціонування 
інституційного репозитарію 
ПДАБА. 

 
2. Розгляд випадків порушення 

етики та академічної 
доброчесності (за наявності). 

Проректор з 
наукової роботи, 
директор 
бібліотеки. 
Голова комісії. 

Лютий 
2021 р. 

1. Аналіз результатів антиплагіатної 
перевірки випускових робіт, 
пропозиції щодо удосконалення 
процедури перевірки.  

2. Розгляд випадків порушення 
етики та академічної 

Директор 
бібліотеки, 
проректор з 
наукової роботи. 
Голова комісії. 
 

           євсєєва



доброчесності (за наявності). 
 

Березень 
2021 р. 

1. Напрацювання рекомендацій та 
пропозицій щодо політики 
моніторингу дотримання 
стандартів доброчесності та 
корпоративної етики. Виступ 
членів Комісії на засіданнях 
вченої ради факультету 
(інституту). 

2. Розгляд випадків порушення 
етики та академічної 
доброчесності (за наявності). 

Члени комісії. 
 
 
 
 
Голова комісії. 
 

Квітень 
2021 р. 

1. Корпоративна етика та академічна 
доброчесність: погляд студента 
(проведення науково-методичного 
семінару; обговорення результатів 
опитування студентів ПДАБА 
щодо дотримання правил Кодексу 
доброчесності). 

2. Розгляд випадків порушення 
етики та академічної 
доброчесності (за наявності) 

Студенти – члени 
комісії, голова 
комісії. 
Заступники деканів 
з виховної роботи; 
Голова комісії. 

Травень 
2021 р. 

1. Розгляд випадків порушення 
етики та академічної 
доброчесності (за наявності). 

Члени комісії,  
Голова комісії. 

Червень 
2021 р. 

1. Підсумки роботи комісії, 
самоаналіз та перспективи 
діяльності на наступний рік. 

2. Затвердження плану засідань 
Комісії на 2021–2022 н.р. 

Голова комісії. 
 
 
Секретар комісії 

 
 
 
 
 

Секретар Комісії з питань 
 етики та академічної доброчесності      Оксана Зінкевич 

 
 
 
 
 
 
 

           Зінкевич



 


