
3ATBEPAXEHO
o paAoro 3axapnarcrroi
ii ruucreqrs

2p.

3AM
npoQ. I.I. He6ecuurc

n liro
peKropa

TIOJIOXEHHq
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3 arcapuarcrrcoi anaAetrii MucrerITB

1. 3ara.nsni noJroxenuq

1.1. IIonoNeHHs rpo Korraiciro 3 rrr,rraHb ara4erraiunoi 4o6po.recnocri 3arapuarcrroi
axaAeuii MI'IcreIITB (aani - flonoxeHnx) pospo6neno ua ni4crani qz"uo.o 3aKoHo.rlaBcrBa
Yxpainu, Ctaryry 3arapnarcrxoi araAerraii Mr4crerITB, floroxeuns rpo ar<a4euiuuy
4o6povecricm y 3axapuarcsrift ara4euii vr.rcreqrn.

1.2. Kouicir y cnoift po6ori Kepyerbcr KoHcrzryuiero VrpaiHra,3aronona yrpaiuu <flpo
sruIY ocniry>, Craryrou 3arapnarcrxoi axa4enaii uucreqrB Ta rIr4M fIoroNeHHsNa.

2. Crctat Kouicii

2.1. Crcnal, Korvricii 3arBepAxyerbc.u HaKa3oM peKropa Axagerraii 3a noAaHHsu Bqenoi papkr.
Crpox noBHoBalr(enr rouicii craHoBlrrb 3 poxu.

2.2. !o cKJIaAy Koruicii BXoAtrb: npopeKrop 3 HayKoBoi po6ouE (rorona rouicii),
rlpopeKTop 3 HaBrIaJIbuoi po6orz (:acrynulrK foJroBr4 xouicii), AeKaHra Sarynrrerin, ronona
YnoeHosaxeHoro niapo:airy 3 nLrraHb sano6iraHH e, ra BusBrreHHq Kopy.t,Ili y 3AM, repinnzr
HaBqiulbHoro siA.{iry, repinnzr I-{eurpy sa6esneqeHns sKocri szuoi ocniru, roJroBa nepeunnoi
nporf cninronoi oprauisarlii 3AM, foJroBa cryAeHrcbKoi pa4ra Ara4erraii.

2.3. Cxnaa Kouicii e rrao6inbHllM i rlopnry€rbcr HaKa3oM peKropa
Axageuii is 3ilnfreHHtM s4o6ynavin nzqoi ocsiru ra ercneprin, sri soloairorr
cneqianrHzura 3HaHHrMr,r IrIoAo [peAMery po3rnrAy i nroNyrr ni4rnep4zru a6o
crlpocryBaru nasnHicB nopylreHHt. 3a norpe6z Ao yracri y .tpoq.ai Moxyrb
3uryqurLrc , upo$ecifini npucru.

3. flosuonarreHHs Kovricii

3.1. Kopricis
NOBHOBAXEHH'MZ:

- s4ificHrorarz iHSoprr,raqiftny po6ory
ara4euivnoi ao6poqecHocri i npo(fecifinoi
Arca4euii;

B Mexax csoei rounereHqii Ha4ineua Hacry[HltMr4

rrloAo nortynqpv3arlll npuuqunin ra HopM
ervKr,r ycivra yqacHrrKaMr.r ocnirnroro [poqecy



- проводити систематичне вивчення якості дотримання етичних та норм академічної 

доброчесності; 

- ініціювати та проводити контроль та аналіз втілення їх принципів під час навчання, 

викладання та провадження наукової діяльності; 

- здійснювати консультування щодо ефективності та удосконалення професійної 

взаємодії учасників освітнього процесу; 

- здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм професійної етики та академічної 

доброчесності; 

- своєчасно забезпечувати об'єктивний професійний розгляд заяв щодо порушення 

норм професійної етики та академічної доброчесності та прийняття відповідних рішень. 

3.2. Подавати пропозиції ректору Академії щодо удосконалення 

системи роботи Комісії, з метою підвищення загального рівня взаємодії 

академічної спільноти та забезпечення довіри до результатів навчальних 

та наукових досягнень. 
 

4. Права Комісії 

 

4.1. Комісія має право: 

- запитувати інформацію, матеріали та документи для всебічного та об'єктивного 

вивчення та вирішення проблемного питання; 

- додатково залучати осіб - спеціалістів з питання, яке розглядається; 

- отримувати від учасників освітнього процесу необхідну інформацію, документи та 

пояснень, необхідних для використання в роботі Комісії; 

- за результатами моніторингу звітів подавати ректору Академії пропозиції щодо 

заохочення науково-педагогічних працівників, які мають найвищі наукові досягнення. 
 

5. Обов'язки Комісії 

 

5.1. На Комісію покладаються наступні обов'язки: 

- розгляд заяв щодо випадків академічної недоброчесності та порушень етичних норм; 

- прийняття рішення щодо кожного заявленого випадку порушень корпоративної етики 

та академічної доброчесності; 

- прийняття рішень щодо накладення дисциплінарних стягнень у випадках та 

відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством; 

- дотримуватись норм Закону України «Про захист персональних даних» в частині не 

розголошення фактів та інформації про учасників розгляду заяв про порушення етичних 

норм та вимог академічної доброчесності; 

- роботу засідання комісії оформляти протокольно. 

5.2. Надавати роз'яснення та консультації учасникам освітнього процесу 

Академії, щодо наявності в їх діях або бездіяльності ознак порушення 

академічної доброчесності. 
 

6. Порядок та організація роботи Комісії 

 

6.1. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання. 

6.2. Засідання Комісії правомочне, при умові, що в ньому бере участь не 

менше 2/3 її складу. 

6.3. Засідання оформляється протоколом. Протокол засідання Комісії підписує голова 

Комісії та її секретар. 

6.4. Обов'язковим додатком до протоколу є листок обліку присутності на засіданні 

членів Комісії. 
 

6.5. Засідання проводить голова Комісії, а за його відсутності – Заступник голови 

Комісії. 



6.6. Інформація про час, місце і порядок денний чергового засідання надається 

секретарем Комісії усім її членам не пізніше, ніж за 5 днів до засідання, з інформацією про 

порядок денний та супровідні документи електронною поштою. 

6.7. Засідання скликаються з причин виявлення фактів порушення етичних норм та 

вимог академічної доброчесності на основі заяви; з ініціативи голови Комісії, з ініціативи не 

менш ніж п'яти її членів. 

Заява має містити повне ім'я, прізвище заявника, його посаду, місце роботи/навчання, 

опис порушення, дії, що оскаржуються, вимогу та підпис заявника. 

Реєстрацію поданих заяв здійснює секретар Комісії; анонімні заяви, або такі, що не 

відповідають вказаним вимогам, не розглядаються. 

Розгляд заяви повинен бути проведений не пізніше ніж за 15 днів з моменту її подачі. В 

зазначений термін Комісія може продовжити до 20 днів, за наявності обставин, які 

потребують додаткового вивчення або залучення фахівців з питання, що розглядається. 

6.8. Секретар Комісії повідомляє членам Комісії та сторонам конфлікту про дату 

проведення засідання. 

6.9. На засіданні зобов'язані бути присутніми сторони конфлікту чи їх представники. 

6.10. Сторона конфлікту має право ознайомлюватися з усіма 

матеріалами розгляду заяви особисто або через представника давати 

пояснення, у тому числі у письмовій формі, або відмовитись від такого  

надання пояснень; бути присутньою на всіх засідання з питання, що його 

стосується та спостерігати за всіма формами роботи. 

6.11. Якщо Комісія приймає рішення про те, що зміст заяви виходить за 

межі її компетенції та не підлягає розгляду, про це повідомляється заявник у 

письмовій формі в найкоротший строк та із роз'ясненнями причини відмови. 
 

7. Рішення Комісії 

 

7.1. Рішення Комісія приймає таємним голосуванням. 

7.2. Рішення Комісії з кожного питання порядку денного приймаються відкритим 

голосуванням простою більшістю її членів, присутніх на засіданні. При рівній кількості 

голосів голос Голови Комісії є ухвальним. 

7.3. У випадку, коли стороною конфлікту є член Комісії або особа близька до нього, 

він не бере участі в розгляді відповідної заяви та голосуванні. 

7.4. Рішення Комісії підписує голова Комісії або заступник голови Комісії (у випадках 

відсутності голови Комісії). 

7.5. Копії рішень надаються сторонам конфлікту упродовж 5 робочих днів з моменту 

його прийняття. 
 

7.6. Рішення Комісії мають рекомендаційний характер і подаються Вченій раді 

Академії для ухвалення ними остаточного рішення. 

7.7. Комісія може прийняти рішення рекомендувати Вченій раді Академії: 

7.7.1.   При   порушенні   вимог  академічної  доброчесності   відносно 

педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників Академії:  

- відмова в присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; 

порушення питання про позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного 

вченого звання; 

- позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи 

обіймати визначені законом посади; 

- відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, 

кваліфікаційної категорії. 

7.7.2. При порушенні вимог академічної доброчесності відносно здобувачів вищої 

освіти: 

- повторне проходження оцінювання (з кожного виду семестрового контролю); 

- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; 




