
ЗВІТ про роботу Комісії з питань етики та академічної доброчесності 

 у БНАУ 

 

У своїй діяльності Комісія керується чинними законодавчими та нормативно-

правовими актами України, мон україни, Статутом БНАУ, Етичним колексом 

університетської спільноти БНАУ, Положенням про Комісію. 

Наказом про затвердження Комісії з питань етики та академічної 

доброчесності (16.04.2020, № 63/О) затверджено її склад, до якого увійшли 

представники керівництва університету, профкому, юридичного відділу, 

студентського самоврядування, здобувачів вищої освіти всіх рівнів, кафедр, а 

також працівники створеного у 2020 році відділу забезпечення якості освіти, 

інші працівники закладу (усього 22 особи).  

Відповідно до Положення, Комісія покликана сприяти дотриманню етичних 

принципів і стандартів академічної доброчесності, розв’язанню  етичних 

конфліктів між членами університетської спільноти в разі отримання 

персональних звернень. Діяльність Комісії упродовж звітного періоду 

передбачала консультативну, експертно-аналітичну, інформаційно-

просвітницьку, методичну роботу в цьому напрямі. Тому до роботи Комісії 

були долучені й інші експерти (консультанти – НПП, Студентська рада, 

наставники академічних груп, заступники деканів з виховної роботи, 

запрошені лектори). Перше організаційне засідання (протокол № 1 від 

16.04.2020) було присвячено питанням обрання голови Комісії й секретаря, 

обговоренню організаційних питань і нормативно-правових документів. 

Зокрема, члени Комісії були ознайомлені з основними нормативними 

документами БНАУ, що регламентують її діяльність: Політикою БНАУ, 

Етичним кодексом, положеннями про академічну доброчесність БНАУ та 

про Комісію.  

З метою поширення кращих практик реалізації превентивних та 

організаційних заходів у напрямі дотримання академічної доброчесності 

було здійснено інформаційний моніторинг їх проведення упродовж 2017-

2020 років. Більшість із них було оприлюднено на сайті університету. З цього 

питання ми відповідали на інформаційний запит депутатів Верховної Ради з 

цього питання (травень 2020).  

 

 

 

 

 

 



Інформація про заходи БНАУ щодо поширення принципів академічної 

доброчесності  

(методичні семінари, круглі столи, компенсаторні курси та тренінги,  

інформаційні години, ігри-квести та навчальні семінар тощо)  

для НПП і здобувачів вищої освіти БНАУ  

 

Період: 2017 – 2020 рр.. 

Кількість учасників: від 30 до 150: 

 

 



 



 



 





 

 

 







 

 

Членами комісії було проаналізовано оптимальний зміст і формат 

проведених заходів з метою вироблення рекомендацій для університетської 

спільноти БНАУ, факультетів щодо подальшої роботи у новому навчальному 

році. З-поміж таких виокремлено аспекти: 



 


