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1.

зАгАльнI полохtЕння

1.1. Положення про комiсiю з питань академiчноТ доброчесностi (далi П

Положення) у XapKiBcbKoMy нацiоналъному педагогiчному унiверситетi
iMeHi Г. С. Сковороди (далi

-

Унiверситет) визначае порядок дiяльностi KoMicii

з питань академiчноТ доброчесностi (далi

- Комiсiя),

процедуру розгляду справ

щодо порушеннrI Кодексу та норм академiчноi доброчесностi

чJIенами

унiверситетськоТ спiльноти, а також способи дисциплiнарного вппиву.

|.2.

У своiй

дiяльностi Комiсiя керуеться Констиryцiсю Украiни,

законодавством у сферi освiти та вищоi освiти, нормативно-правовими актами

МОН Украiни, Статутом Унiверситету, Кодексом академiчноi доброчесностi,

iншими нормативно-розпорядчими документами Унiверситету

та

цим

положенням.
1.3. ,Щiяльнiсть KoMiciT базуеться на принципах законностi, чесностi та

порядностi, справедливостi, взаемноi довiри, компетентностi

та

професiоналiзму, вiдповiдальностi, rтартнерства та взаемоповаги, прозоростi.

2.

скJIАд, структурА тА повновАжЕння KoMIcIi

2.1. Склад KoMiciT затверджуеться нак€Lзом ректора унiверситету

за

поданнrIм Вченоi ради. TepMiH повноважень KoMiciT становить 5 poKiB.

2.2. Склад KoMicii та вiдповiдна контактна iнформацiя розмiщуються на
офiцiйному сайтi Унiверситету одразу пiсля fi затвердженнrI.
2.З. Що складу KoMicii входять проректор з науковоТ роботи, проректор з
навчально-науковоi роботи, проректор з IIавчоJIьно-виховноТ роботи, проректор

з iнновацiйноТ дiяльностi та перспектLIвного розвитку, Еач€Llrьник юридичного

вiддiлу, голова профкому унiверси,гету, головаI Спiлки студентiв

i

молодi

унiверситету, голова Ради молодих вчених, голова студентського наукового
товариства, завiдувач вiддiлу аспiрантури i докторантури.

2.4. Що роботи KoMicii можуть бути залученi внутрiшнi чи зовнiшнi
експерти з питань, що розглядаються, без права участi в голосуваннi.

2.5.

У разi

вибуття члена KoMiciT, Вченою радою Унiверситету

затверджуетъся новий член KoMicii на мiсце особи, яка вибула.

2.6 Голова KoMicii

обираеться

та

затверджуетъся Вченою радою

Унiверситету. Заступник Голови KoMiciT та секретар обирасться з членiв KoMicii

на першому засiданнi KoMicii. Голова KoMicii веде засiдання,

пiдписус

протоколи та рiшення тощо. За вiдсутностi Голови його обов'язки викону€

заступник. Повноваження вiдносно веденнrI протоколу засiдання, технiчноi
гtiдготовки матерiалiв до розгляду ix на засiданнi тощо здiйснюе секретар.
2.7. Повноваження KoMiciT:

о

одержувати, розглядати, здiйснювати аналiз заяв щодо порушення норм

Кодексу академiчноi доброчесностi Унiверситету

та готувати

вiдповiднi

висновки;

о

одержувати

вiд ycix учасникiв освiтнього процесу та

cTpyKrypHID(

пiдроздiлiв унiверситету iнформацiю та документи, необхiднi для здiйснення
своТх повноважень;

.

з€Lпучати

до cBoei роботи експертiв з тiеi чи iншоi галузi, а

також

використовувати технiчнi та програмнi засоби для достовiрного встановлення
фактiв порушеннrI норм академiчноТ доброчесностi за поданою заявою;

о

проводити iнформацiйну роботу щодо популяризацiт принципiв

професiйноТ етики

та

академiчноТ доброчесностi науково-педагогiчних

працiвникiв та здобувачiв вищоi освiти;

.

iнiцiювати, проводити

та

пiдтримувати дослiдження

доброчесностi, якостi освiти та науковоi дiяльностi;

з

академiчнот

о

готувати пропозицiТ щодо пiдвищення ефективностi впровадженнrI
принципiв академiчноi доброчесностi в освiтню та наукоВУ ДiЯльнiСТЬ
Унiверситету;

.

н&давати рекомендацii

ефективного

та консультацii щодо способiв

дотримання норм Кодексу академiчноi

i

шляхiв бiльш
доброчесностi

Унiверситету;

о

iншi повноваженнrI вiдповiдно до вимог чинного законодавстВа Украiни

та нормативно-розпорядчих документiв Унiверситету.

2.8. Припинення повноважень членiв KoMicii:

.

у

зв'язку

iз

припиненням трудовIо( вiдносин

iз

УнiверситеТоМ абО

внаслiдок переведення на iншу посаду, яка не вiдповiдас

критерiям

з

моменту, коли вiдповiднi обставини мали мiсце;

у зв'язку iз

вiдрахуваннrlм, завершенням навчання. ПеревеДеннrI на

заочну форrу навчання або iншого закJIаду вищоi освiти, академiчною
вiдпусткою здобувача вищоi освiти Унiверситету

-

з моменту коли вiдповiДнi

обставини м€uIи мiсце;

о

за власним бажанням;

о

у зв'язку iз винесенням KoMicii недовiри - з моменту, коли рiшенням
KoMicii буд. призначено нового чпена (провести позачергове засiдання, де
обрати нового члена КоЙiсii).

3.

ОРГАНIЗАЦIЯ ДIЯЛЬНОСТI ТА ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ СПРАВ
Органiзацiйною формою

роботи KoMicii

е

засiдання. Засiдання

скJIикаються у разi необхiдностi вирiшення оперативних та нагальних питань.

3.1. Будь-який учасник освiтнього процесу, якому ст€ши вiдомi фак'ги

порушення норм академiчноi доброчесностi

чи про

можливiсть такого

порушення, повинен звернутися до Голови або секретаря KoMicii з rrисьмовою

заявою на iм'я

ii

Голови.

У

заявi обов'язково з€вначаються особистi данi

заявника (п.I.Б., KoHTaKTHi данi: адреса, телефон, мiсце роботи, посада,
навч.tпьний курс, група, особистий пiдпис). AHoHiMHi заяви чи заяви, викладенi
в некоректнiй формi,

Комiсiею не розглядаються.

3.2. Пiсля надходження з€uIви щодо порушення норм академiчноI
доброчесностi або про можливiсть такого порушеншI, секретар KoMicii
повiдомляе особу, стосовно якоi порушено питання, про дату, час та мiсце
проведення засiдання KoMicii.

3.3. На засiдання KoMicii запрошуються з€tявник та особа, вiДнОСно

яКОТ

розглядаеться питання щодо порушення академiчноТ доброчесностi.

З.4. Кожна особа, вiдносно якоi розгJuIдаеться питання Iцодо порушеннrI
норм академiчноi доброчесностi, мае TaKi права:

ознайомлюватися
факту

порушеннrI

з yciMa

матерiалами перевiрки щодо встановлення

норм академiчноi доброчесностi, подавати до

них

зауваженЕя;

.

надавати ycHi та письмовi пояснення,

iншi документи, або вiдмовитися

вiд надання будь-яких пояснень;

.

брати участь

у

дослiдженнi доказiв порушенЕuI норм академiчнот

доброчесностi;

о

оскаржити рiшення про притяганнrI до вiдповiдальностi,

.

зверIIувшись

з апеJuIцiйною заявою до ректора УнiверсиТеТУ, який для
прийняття остаточного рiшення може створити апеляцiйну комiсiю.
Апеляцiйна комiсiя,

у

ёвою черц, розгJIядае питання, готуе новий звiт про

порушення академiчноТ доброчесностi, який передае на розгляд ректору
Унiверситету. Остаточне рiшення приймаеться ректором Унiверситету.
З.5. Засiдання KoMicii вважають правомiрним, якщо на ньому присутнi не
менш нiж двi третини fi членiв.

3.б. Комiсiя приймае рiшення шляхом вiдкритого голосування. Рiшеннrl

вважають прийнятим, якщо

за нього

проголосув€tло

бiльш як

половиНа

присутнiх на засiданнi членiв KoMicii. У випадку, коли голоси розподiляЮТЬся

порiвну, на цьому самому засiданнi проводять повторне голосуваннrI.

У

випадку, якщо голоси знову розподiJuIються порiвну, остаточне рiшення
приймаеться Головою KoMicii.

3.7. Рiшення KoMicii оформляють протоколом, який пiдписуе Голова та
секретар KoMicii.
3.8. За результатами розгJuIду справи та з'ясування Bcix iстотних обставин,

Комiсiя впродовж двох робочих днiв готуе письмовий висновок щодо наявностi

або вiдсутностi факту порушення норм академiчноi доброчесностi, який
пiдписують yci Ti члени, присутнi на засiданнi. Зазначенi висновки мають
рекомендацiйний характер, подаються ректору для прийняття рiшення щодо
подЕtльшого вживання вiдповiдних заходiв морального, дисциплiнарного чи

адмiнiстративного характеру.
3.9. Висновок KoMicii мае складатися з таких частин:

.

у вступнiй частинi

з€внача€ться

дата та мiсце скJIадання висновку,

учасники процедури розгJuIду питання щодо порушення Кодексу, норма
академiчноi доброчесностi та змiст заяви;

.

описова частина мае мiстити iнформацiю по cyTi питання, що було

розглянуто Комiсiею;

о

у мотивув€tпьнiй частинi зазначаються обставини та

док€}зи,

взяла до уваги;

.

резолютивна частина

мае мiстити

рекомендацiТ

ця

якi Комiсiя
прийняття

остаточного рiшеннrl ректором Унiверситету.

З.10.

У

разi, якщо будь-який член KoMiciT не погоджуеться з висновком,

йому надаеться право викJIаденн;I окремоi думки, що е невiд'емною частиною
висновку.
3.11. Особу, стосовно якоТ розглядалось питання про порушеннrI Кодексу

академiчноi доброчесностi, ознайомлюютъ

з

висновком KoMicii

, що

вона

засвiдчуе cBoiM пiдписом.
3.|2. Комiсiя з питань академiчноТ доброчесностi Унiверситету зберiгае Bci

записи, що стосуються if дiяльностi протягом 5 poKiB, а потiм передае ik до
apxiBy унiверситету.

3.13. Органiзацiйно-технiчнi умови дiяльностi KoMiciT

з

академiчноi

доброчесностi забезпечус Унiверситет.

4.

прикIнцЕвI поло}кЕння
4.1.

I_{e

Положення приймаеться рiшенням Вченоi ради та затверджуеться

наказом ректора Унiверситету.

4.2. Змiни та доповнення до Положення приймаються Вченою радою та
затверджуються нак€вом

ректора Унiверситету.

