
 

 

 

Н А П Н  України 
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» (ДЗВО «У М О») 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання комісії з питань комісії з питань етики та академічної 

доброчесності Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

 
«02» лютого 2022 року                                м. Біла Церва 

ПРИСУТНІ: В.С. Кулішов, А.М. Лукіянчук, Т.П. Щипська, 

І.С. Грозний, В.А. Мандрагеля, Н.В. Товба, В.Є. Харагірло, Г.А. Юрченко 

ВІДСУТНІ: немає. 

ЗАПРОШЕНІ: Єрмоленко А.Б., завідувач кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, Івашев Є.В., 

завідувач кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про підготовку до перевірки кваліфікаційних робіт студентів СО 

«Магістр» на антиплагіат, пропозиції щодо удосконалення процедури 

перевірки. 

2. Про організацію зустрічей з учасниками освітнього процесу 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти для інформування 

про основні положення щодо академічної доброчесності та корпоративної 

етики, специфіку роботи комісії з питань академічної доброчесності та 

корпоративної етики відповідно до Положення про Комісію 

3. Розгляд випадків порушення корпоративної етики та академічної 

доброчесності (у разі наявності). 

 



1. СЛУХАЛИ: Голову комісії Кулішова В.С., який доповів, що 

спостерігається тенденція до зростання кількості добровільних звернень від 

студентів на попередню перевірку кваліфікаційних робіт СО «Магістр» на 

плагіат.  

ВИСТУПИЛИ: 

1) Заступниця голови Комісії, вчений секретар Лукіянчук А.М. яка 

зауважила, що відповідно до методичних рекомендацій до виконання та 

оформлення кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів вищої освіти чітко 

визначено порядок подання робіт на перевірку на антиплагіат, тому важливо 

чітко дотримуватись вказаних термінів. 

2) Харагірло В.Є. голова профспілки БІНПО яка вказала на 

необхідність детального розгляду кожного звернення як офіційного так і за 

допомогою «Скриньки довіри». 

УХВАЛИЛИ: Здійснити детальний аналіз результатів перевірки 

кваліфікаційних робіт студентів СО «Магістр» на антиплагіат та за 

необхідності внести корективи у існуючі положення. 

2. СЛУХАЛИ: Кулішов В.С. звернув увагу членів комісії, що до 

повноважень Комісії відноситься інформаційна робота щодо популяризації принципів 

академічної доброчесності та професійної етики науково-педагогічних, педагогічних 

працівників та здобувачів вищої освіти. 

В рамках цих повноважень, Володимир Сергійович зауважив на необхідності 

проведення роз’яснювальної роботи щодо попередньої перевірки на плагіат. Кожен 

член Комісії повинен доносити до здобувачів та науково-педагогічних працівників 

інформацію про необхідність дотримуватись норм академічної доброчесності. Кожен 

із здобувачів вищої освіти повинен бути поінформований про поняття плагіату, 

порядку його виявлення та відповідальності у разі виявлення. 

Також, Володимир Сергійович наголосив на необхідності організації 

можливості попередньої добровільної перевірки роботи. 

Доповідач зауважив, що просвітницьку роботу слід провести опитування серед 

працівників та здобувачів вищої освіти і з’ясувати чи бажають вони прослухати 

відповідні лекції, та визначии чи достатньо інформації на офіційному веб-сайті 

БІНПО. 



3. СЛУХАЛИ:Голова Комісії доповів, що випадків 

порушення корпоративної етики та академічної доброчесності в Інституті не 

було, скарг та звернень до Комісії не надходило. 

 

 

 

Голова       В.С. Кулішов 

 

Секретар       Н.В. Товба 

 

 


