
ЗАТВЕРДЖЕНО: 

наказом ректора Харківського 

національного економічного 

університету ім. С. Кузнеця 

№174/1 від 13.09.2019 р. 

 

ПЛАН 

засідань Комісії з питань академічної доброчесності Харківського 

національного економічного університету імені Семена Кузнеця  

на 2019-2020 навчальний рік 

Місяць Тема Відповідальний 

Вересень 

2019 р. 

1. Обрання Голів, заступників голів та 

секретарів Комісії Університету та Комісій 

факультетів. 

2. Затвердження планів роботи Комісії 

Університету та Комісій факультетів на 2019-

2020 навчальний рік. 

3. Про затвердження Положення про Комісію з 

питань академічної доброчесності. 

4. Про поточні результати роботи над 

структурою та змістовним наповненням 

офіційної онлайн-сторінки Комісії на базі 

сайту Університету 

5.  Розгляд випадків порушення академічної 

доброчесності (за наявності) 

Члени комісії  

 

 

Голова комісії 

Університету, 

факультетів 

Голова комісії 

 

Голова комісії 

 

 

 

Голови комісії 

факультетів 

Грудень 

2019 р. 

1. Про організацію зустрічей з учасниками 

освітнього процесу ХНЕУ ім. С. Кузнеця для 

інформування про Кодекс академічної 

доброчесності. 

2. Про співпрацю Комісії та структурних 

підрозділів ХНЕУ ім. С. Кузнеця з питань 

дотримання принципів академічної 

доброчесності педагогічними, науково-

педагогічними та науковими працівниками та 

здобувачами освіти. 

3. Про аналіз результатів перевірки  на 

антиплагіат кваліфікаційних робіт студентів 

другого року навчання другого (магістерського) 

рівня вищої освіти, пропозиції щодо 

удосконалення перевірки. 

4. Про підсумки проведення конкурсу 

«Академічна доброчесність очима студента» за 

участі представників студентства ХНЕУ         

ім. С. Кузнеця, присвяченого питанням 

Члени комісії, 

Голова комісії 

 

 

Голова комісії 

 

 

 

 

 

Голови комісії 

факультетів 

 

 

 

Голова комісії 

МО 

 

 



дотримання Кодексу академічної 

доброчесності ХНЕУ ім. С. Кузнеця на 

факультетах Університету. 

5. Розгляд випадків порушення академічної 

доброчесності (за наявності) 

 

 

 

Голови комісії 

факультетів  

Квітень 

2020 

1. Про участь студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

у всеукраїнських та міжнародних конкурсах і 

проектах з проблем дотримання принципів 

академічної доброчесності. 

2. Про актуальні комп’ютерні програми для 

перевірки кваліфікаційних і наукових робіт на 

наявність плагіату та про перспективи 

удосконалення системи антиплагіату. 

3. Про моніторинг публічності й доступності 

чинної редакції Кодексу академічної 

доброчесності, матеріалів  про діяльність 

Комісії на факультетах. 

4. Про укладання анкетних листів для 

проведення онлайн-опитування педагогічних, 

науково-педагогічних,  наукових працівників 

та здобувачів освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця з 

проблем дотримання норм Кодексу 

академічної доброчесності. 

5. Розгляд випадків порушення академічної 

доброчесності (за наявності). 

Голова комісії 

МО 

 

 

Голова комісії 

 

 

 

Члени комісії 

 

 

 

Члени комісії,  

Голова Комісії 

 

 

 

 

Голови комісії 

факультетів  

Червень 

2020 р 

1. Про хід підготовки звіту про роботу Комісії 

перед конференцією трудового колективу 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця за 2019-2020 навчальний 

рік. 

2. Про результати анкетування педагогічних, 

науково-педагогічних,  наукових працівників та 

здобувачів освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця з 

проблем дотримання правил і принципів 

Кодексу академічної доброчесності ХНЕУ        

ім. С. Кузнеця. 

3. Про результати роботи Комісії Університету 

та Комісій факультетів за підсумками 2019-2020 

навчального року, самоаналіз та перспективи 

діяльності на наступний навчальний рік. 

4. Про план роботи Комісії Університету та 

Комісій факультетів на 2020-2021 навчальний 

рік 

5. Розгляд випадків порушення академічної 

доброчесності (за наявності) 

Голова комісії 

 

 

 

Голова комісії, 

члени Комісії 

 

 

 

 

Голова комісії 

Члени Комісії 

 

 

Голова комісії 

Члени Комісії 

 

Голови комісії 

факультетів 
 


