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ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ  

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

 

Комісія з етики та академічної доброчесності ПДАБА 

 

                                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                 Проректор з науково-педагогічної 

                                                                 та навчальної роботи 

 

                                                                __________________Папірник Р. Б. 

                                                                10 вересня 2020 р. 

 

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 

 

Короткотермінового тематичного семінару 

«Умови ефективного впровадження принципів академічної 

доброчесності в Придніпровській державній академії будівництва та 

архітектури» з підвищення кваліфікації викладачів ПДАБА (гарантів 

освітніх програм, завідувачів кафедри, відповідальних посадових осіб, 

викладачів) у відділі підвищення кваліфікації ПДАБА 

 

Термін проведення семінару: з 16 жовтня по 21 грудня 

 

Нормативний термін занять  на одну групу складає – 30 годин (І кредит) 

 

 

Заняття проводяться за адресою: 

вул. Чернишевського, 24-а, кім. В-608 
                                   (у зв’язку з епідемією семінар проводить в онлай-режимі) 
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Тематичний короткотерміновий семінар за темою «Умови  ефективного 

впровадження принципів академічної доброчесності в Придніпровській 

державній академії будівництва та архітектури» з підвищення кваліфікації 

викладачів проводиться на виконання плану-графіка роботи Комісії з етики 

та академічної доброчесності (рішення вченої ради ПДАБА від  07.07.2020 р., 

протокол №6. 

Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється відповідно до 

розпорядження проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи 

Папірника Р. Б. від 1жовтня 2020року на підставі Постанови КМУ від 21.08 

2019 р. «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників» №800 (Документ 800-2019-п, чинний, поточна 

редакція — Редакція від 31.12.2019), ліцензії ПДАБА на освітню діяльність. 

Навчально-тематичний план семінару розроблений відповідно до 

положень Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про науково-технічну діяльність», «Про Стратегію сталого 

розвитку Україна–2020», Постанови КМУ від 21.08 2019 р. «Деякі питання 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» 

№800, професійних програм підвищення кваліфікації викладачів та 

посадових осіб, інших нормативно-правових актів. 

Нормативний термін занять складає 30 годин, з них 2 години 

підсумкове тестування. 

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та 

визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 

наукових (творчих) досягнень. 

Кодекс академічної доброчесності Державного вищого навчального 

закладу «Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури»  (далі – Кодекс) встановлює загальні моральні принципи та 

правила етичної поведінки осіб, які працюють і навчаються в академії 

(академічної громади), якими вони мають керуватися у своїй діяльності. 

Кодекс  є складовою частиною системи забезпечення якості вищої 

освіти та освітньої діяльності Державного вищого навчального закладу 

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (далі –

Академія). Кодекс розроблений на підставі досвіду і зразків кращих 

університетів в Україні,  українського законодавства, зокрема Конституції 

України, Законах України «Про освіту», «Про вишу освіту», «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», «Про 

видавничу справу», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу 

України, Листа МОН України № 1/9-565 від 26 жовтня 2017 року, з 

дотриманням «Статуту Державного вищого навчального закладу 

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» та 

«Положення про організацію освітнього процесу в Придніпровській 
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державній академії будівництва та архітектури», Правил внутрішнього 

розпорядку ПДАБА.  

Переконливе, пристрасне слово викладача —дієвий засіб організації 

навчального процесу, могутній чинник виховання. Живе слово, особистий 

приклад викладача — величезна сила. Поведінка викладача, його мова, 

вигляд —усе це взірець для студентів. «Справжній викладач» —неповторна 

індивідуальність. Проте ця педагогічна особливість як обдарування не 

завжди дається людині від народження, а частіше виробляється впродовж 

усього життя і є результатом тривалої та наполегливої роботи та 

удосконаленням власного досвіду. 

Академічна доброчесність повинна ґрунтуватися на засадах етичних 

норм, певних ритуальних правил ділових взаємин в освітньому середовищі, 

на знаннях і умінні, які пов'язані з обміном інформацією з використанням 

способів і засобів взаємовпливу та взаєморозуміння. У цьому контексті 

вагомого значення набуває моральний аспект взаємодії викладача та 

студента. Академічна доброчесність та етика взаємодії в освітньому 

середовищі ґрунтується на таких правилах і нормах поведінки партнерів, 

колег, які сприяють розвиткові співпраці, розв'язанню поставлених проблем 

та здійсненню освітньої діяльності.  

Мета семінару: ознайомлення з основними складовими 

функціонального та ціннісного компонентів професійної компетентності, які 

забезпечують здатність викладача налагоджувати ефективні комунікації та 

дотримуватись етичних норм та принципів академічної доброчесності. 

Очікувані результати. За результатами підвищення кваліфікації 

слухачі семінару повинні опанувати знання щодо:  

– принципів та правил академічної доброчесності; 

– комунікативних методів та інструментів для покращення 

академічного письма; 

– методів управління взаємодією зі студентством; 

– комунікативних особливостей публічного спілкування в освітній 

діяльності; 

– збереження та передавання інтелектуальної власності в освітній 

діяльності. 
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Викладачі ПДАБА, які залучені до проведення вебінарів семінару 

 

Папірник                                            проректор з науково-педагогічної 

Руслан Богданович                             та навчальної роботи 

 

Євсєєва                                                 голова комісії з питань етики та 

Галина Петрівна                академічної доброчесності,  

                                 завідувач кафедри УДІД 

 

Бабенко                                     доцент кафедри УДІД 

Валентина Андріївна  

 

Богуславська                                   доцент кафедри УДІД 

Лариса Георгіївна 

 

Баранник                                          доцент кафедри УДІД 

Олена Юріївна 

 

Дорофєєва                                         директор НТ бібліотеки ПДАБА 

Наталія Анатоліївна 

 

Довженко                                          зав. відділом НТ бібліотеки ПДАБА 

Світлана Григорівна 

 

Лисенко                                           доцент кафедри УДІД 

Галина Іванівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Тематика короткотерміного семінару 

«Умови ефективного впровадження принципів академічної 

доброчесності в Придніпровській державній академії  

будівництва та архітектури» 
(у зв’язку з епідемією семінар проводить в онлай-режимі) 

час тема викладач Аудиторія/режим 

доступу до 

семінару/конференції  

16 жовтня 

13.00 

15.50 

Відкриття роботи 

семінару. 

Академічна 

доброчесність як 

основний принцип 

якісної освіти 

Папірник Р.Б., 

Євсєєва Г. П. 

Індефікатор 

конференції 

4826089971 

Пароль 1  

23 жовтня 

13.00 

15.50 

Ефективність 

системи запобігання 

і виявлення 

академічного 

плагіату в 

освітньому 

середовищі ПДАБА 

Євсєєва Г. П., 

Дорофєєва 

Н.А., 

Довженко 

С.Г.  

Індефікатор 

конференції 

4826089971 

Пароль 1 

30 жовтня 

13.00-

14.30 

Роль викладача 

будівельного 

вищого навчального 

закладу освіти у 

формуванні 

академічної 

доброчесності 

студентів 

Лисенко Г.І.; 

Євсєєва Г.П. 

Індефікатор 

конференції 

4826089971 

Пароль 1 

6 

листопада 

13.00-

15.50 

Інтелектуальна 

власність та довіра, 

як значний принцип 

АД в науково-

педагогічному 

просторі ПДАБА 

Бабенко В. А.; 

Євсєєва Г.П 

Індефікатор 

конференції 

4826089971 

Пароль 1 

13 

листопада 

13.00-

15.50 

Погляд на проблему 

академічної 

доброчесності під 

час дистанційного 

навчання за умов 

карантину 

Лисенко Г. І. 

Нажа П.М. 

Індефікатор 

конференції 

4826089971 

Пароль 1 

20 

листопада 

13.00-

Академічне письмо 

як запорука 

дотримання 

Баранник О. 

Ю.; 

Євсєєва Г.П 

Індефікатор 

конференції 

4826089971 
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15.50 основних принципів 

академічної 

доброчесності 

Пароль 1 

27 

листопада 

13.00-

15.50 

Успішна 

комунікація 

викладача запорука 

взаєморозуміння в 

освітньому 

середовищі 

Богуславська 

Л. Г.; 

Євсєєва Г.П 

Індефікатор 

конференції 

4826089971 

Пароль 1 

4 грудня 

13.00-

15.50  

Цифоровий етикет 

ХХІ століття 

Ткач О.В.; 

Євсєєва Г.П 

Індефікатор 

конференції 

4826089971 

Пароль 1 

11 грудня 

13.00-

15.50 

Академічна 

доброчесність як 

складова іміджевої 

політики ПДАБА 

Круглий стіл 

модератор 

Євсєєва Г. П. 

Папірник Р.Б. 

Індефікатор 

конференції 

4826089971 

Пароль 1 

18 грудня 

13-00  

15-50 

Підсумкове 

тестування 

Євсєєва Г.П., 

Папірник Р.Б. 

Індефікатор 

конференції 

4826089971 

Пароль 1  

21 грудня Видача сертифікатів Подедворна 

С. М. 
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4th Asia Pacific Conference on Educational Integrity (4APCEI). 28-30 

September 2009, University of Wollongong NSW Australia. 2010, p.1-4. 

URL: http://ro.uow.edu.au/apcei/09/papers/37 

13. University-wide Statement on Plagiarism. // Режим доступу URL: 

https://www.plagiarism.admin.cam.ac.uk/whatplagiarism/universitys-

definition-plagiarism 
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За підсумками семінару всім слухачам семінару буде запропоновано 

оцінити якість організації підвищення кваліфікації, рівня підготовки 

професорсько-викладацького складу, які забезпечили процес навчання під 

час семінару. Для того щоб мати можливість ретельніше підготуватись до 

подальших семінарів з підвищення кваліфікації викладачів: 

Загальна оцінка рівня якості навчального процесу:  
(Оцінка за п’ятибальною шкалою, необхідну оцінку обведіть кружечком) 

1. Яку б оцінку Ви поставили навчальному процесу в цілому? 543212.  

2. Як Ви оцінюєте зальний рівень підготовки професорсько-

викладацького складу? 543213. 

3.  Оцініть якість організації навчального процесу 543214.  

4. Оцініть зручність аудиторного фонду 543215.  

5. Оцініть забезпеченість процесу навчання технічними засобами 543216. 

6.  Оцініть морально-психологічний клімат у Вашій групі 543217. 

7.  Оцініть морально-психологічний клімат в Академії 543218.  

8. Якою була якість роздаткових матеріалів під час навчання?54321 

9. . Чи відповідав зміст навчання Вашим потребам? 54321 

10. Чи був зміст навчання інноваційним? 54321 

11. Чи спонукає зміст навчання до подальшого вдосконалення у цій темі? 

54321 

12. Чи була отримана інформація корисною для Вас? 54321 

13. Чи допомогло навчання зрозуміти як і коли використовувати отриману 

інформацію у роботі? 54321 

13. Напишіть будь ласка Ваші пропозиції та зауваження щодо організації 

процесу підвищення  кваліфікації_________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
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 Корисна інформація для учасників семінару. 

 Відповідно до Постанови КМУ від 21.08 2019 р. «Деякі питання 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» 

№800 (Документ 800-2019-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 31.12.2019), та 

розпорядження проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи 

Папірника Р. Б. від 1 жовтня 2020 р. учасникам семінару буде видано 

сертифікат учасника семінару (1 кредит 30 год.), який буде зараховуватися як 

підвищення кваліфікації. 

 

 

 

Погоджено: 

 

Директор НІІОТ                                                  Петренко В. О. 

 

Керівник відділу 

підвищення кваліфікації                                      Подедворна  С. М. 

 

Голова комісії  

з академічної доброчесності                               Євсєєва Г. П.           

 

 


