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ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

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

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання комісії з питань комісії з питань етики та академічної 

доброчесності Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

 
«14» грудня 2021 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: освітній омбудсмен Івашев Є.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1 Про аналіз структури та змістове наповнення офіційної сторінки 

комісії з питань етики та академічної доброчесності Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти. 

2 Про співпрацю комісії з питань етики та академічної доброчесності з 

учасниками освітнього процесу Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти. 

3 Розгляд випадків порушення корпоративної етики та академічної 

доброчесності (у разі наявності). 

1. СЛУХАЛИ: Голову комісії, який зауважив, що під час проведення 

акредитації освітньо-професійних програм другого освітнього рівня Грозним І.С 

та Мандрагелею В.А. проведено аналіз інформації щодо діяльності Комісії, яка 

розміщена на офіційному сайті БІНПО. Керуючись планом діяльності Комісії та 

враховуючи вимоги до обов’язкових документів, які стосуються академічної 

доброчесності та корпоративної етики, проведено упорядкування документів та 

інформації, розміщеної на сайті. 

УХВАЛИЛИ: Постійно аналізувати положення та нормативно-правові акти, 

розміщати необхідні на офіційному веб-сайті БІНПО. 



2. СЛУХАЛИ: Лукіянчук А.М., зауважила, що Комісія з питань 

академічної доброчесності та корпоративної етики проводить активну 

співпрацю з учасниками освітнього процесу Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти. Це регламентується Стратегією розвитку та 

Місією ІНПО, Положенням про організацію освітнього процесу у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти, Положенням про 

індивідуальну траєкторію здобувачів вищої освіти та Порядком обрання 

здобувачами вищої освіти дисциплін за вибором. 

Алла Миколаївна розповіла, що для реалізації студентоцентрованого 

підходу в Інституті систематично проводяться анонімні онлайн-опитування 

щодо якості освіти у БІНПО, на засіданнях Ради з якості освіти, старостатах, 

ведеться просвітницька та роз’яснювальна робота зі здобувачами та 

працівниками Інституту щодо розуміння та дотримання Кодексу академічної 

доброчесності та корпоративної етики. Функціонує поштова та електронна 

«Скринька довіри», куди анонімно можна направити усі побажання, 

рекомендації та зауваження до роботи учасників освітнього процесу. 

Заступник голови комісії резюмувала, що співпраця на усіх цих рівнях є 

ефективною та результативною, оскільки у поточному році не було жодного 

звернення до Комісії. 

СЛУХАЛИ: 2 СЛУХАЛИ: Голова Комісії запропонував перейти до питання 3 

порядку денного та затвердити план роботи на 2022 рік. 

ПЛАН 

засідань комісії з питань етики та академічної доброчесності на 2022 рік 

Місяць Тема Відповідальний 

Лютий 1. Про підготовку до  перевірки кваліфікаційних 

робіт студентів СО «Магістр» на антиплагіат, 

пропозиції щодо удосконалення процедури 

перевірки. 

Голова комісії, Юрченко Г.А.. 

 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. 

Голова комісії, секретар комісії 

 3. Розгляд випадків порушення корпоративної етики 

та академічної доброчесності (у разі наявності). 

Члени комісії, голова комісії 



 

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 

 
 

 

Червень 1. Про аналіз результатів перевірки 

кваліфікаційних робіт студентів СО «Магістр» на 

антиплагіат, пропозиції щодо удосконалення 

процедури перевірки у БІНПО 

Члени комісії, голова комісії 

 2. Про співпрацю комісії з питань академічної 

доброчесності та корпоративної етики з 

учасниками освітнього процесу БІНПО. 

Голова комісії 

 3. Розгляд випадків порушення корпоративної 

етики та академічної доброчесності (у разі 

наявності). 

Члени комісії, голова комісії 

Листопад 1. Про аналіз структури та змістове наповнення 

офіційної сторінки Комісії з питань етики та 

академічної доброчесності на офіційному веб-

сайті Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти. 

Секретар комісії 

 
2. Про затвердження результатів роботи  
Комісії з питань етики та академічної 

доброчесності у 2022 році, самоаналіз та 

перспективи діяльності на наступний рік. 

Члени комісії, голова комісії 

 3. Затвердження плану роботи Комісії з питань 

етики та академічної доброчесності на 2023 рік . 
Члени комісії, голова комісії 

 4. Розгляд випадків порушення корпоративної 

етики та академічної доброчесності (у разі 

наявності). 

Члени комісії, голова комісії 


