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{Зі змінами, внесеними наказом ректора № 0306-І від 01.04.2020}

Сумський державний університет (далі – СумДУ, університет) відповідно
до чинного законодавства реалізує затверджену політику забезпечення
дотримання академічної доброчесності, а також впроваджує прозорі процедури
розгляду фактів порушення академічної доброчесності та етики академічних
взаємовідносин (далі – академічної доброчесності) з подальшим притягненням
порушників до академічної та/або інших видів відповідальності.
В університеті створена комісія з розгляду трудових спорів, на яку
покладено обов’язки розгляду та досудового врегулювання спорів, що
виникають в межах трудового законодавства. Втім сучасна практика
корпоративного управління передбачає існування в організації комісії, яка
уповноважена розглядати нетрудові спори, зокрема для університету це
питання взаємовідносин та конфліктів, що виникають при здійсненні освітньої,
науково-педагогічної, наукової, науково-технічної діяльності між всіма
категоріями співробітників університету, здобувачами вищої освіти та іншими
особами.
Вчена рада 21 лютого 2019 р. прийняла рішення про затвердження
«Положення про академічну доброчесність та етику академічних
взаємовідносин у Сумському державному університеті» (далі – Положення),
яке на системному рівні визначає механізми дотримання академічної
доброчесності.
Враховуючи вищенаведене, на виконання ст. 42 Закону України «Про
освіту» та пункту 2 Положення, який визначає необхідність створення на
університетському рівні комісії з виконанням нею контрольної функції щодо
дотримання академічної доброчесності та наданням їй повноважень щодо
виявлення, встановлення та розгляду фактів порушення академічної
доброчесності та прийняття рішень про вид відповідальності, що мають бути
застосовані до осіб, які порушують норми академічної доброчесності

НАКАЗУЮ:
1. Створити в університеті Комісію з етики (доброчесності) та управління
конфліктами (далі – Комісія), до складу якої на постійній основі ввести:
– першого проректора, уповноважену особу з питань запобігання та
виявлення корупції університету Карпушу В.Д. з покладанням на нього
обов’язків голови Комісії;
– керівника групи сприяння академічній доброчесності Артюхова А.Є. з
покладанням на нього обов’язків заступника голови Комісії;
– директора департаменту по роботі з персоналом та підготовці науковопедагогічних кадрів Циганюка Д.Л. з покладанням на нього обов’язків
заступника голови Комісії;
– проректора з наукової роботи Чорноуса А.М.;
– завідувача кафедри фінансів і підприємництва Бороноса В.М.;
– завідувача кафедри прикладної гідроаеромеханіки Ковальова І.О.;
– завідувача кафедри економічної кібернетики Кузьменко О.В.;
– завідувача кафедри прикладної математики та моделювання складних
систем Лисенка О.В.;
– завідувача кафедри патологічної анатомії Романюка А.М.;
– завідувача кафедри психології, політології та соціокультурних
технологій Світайло Н.Д.;
– професора кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства
Сухоноса В.В.
– голову представницького органу профспілкових організацій СумДУ
Боровик В.О.;
– в.о. начальника юридичного відділу Заїку Н.Ю.
2. Комісії у своїй діяльності керуватись Положенням, Кодексом академічної
доброчесності
СумДУ
та
іншими
загальнодержавними
та
внутрішньоуніверситетськими нормативними документами.
3. Уповноважити Комісію, окрім розгляду конфліктів, пов’язаних з
порушеннями академічної доброчесності та академічної етики, на розгляд
конфліктів у наступних сферах:
‒ дотримання прав та обов’язків учасників освітнього процесу під час
здійснення освітньої діяльності (за винятком трудових спорів);
‒ порушення прав та свобод учасників освітнього процесу в сфері
гендерної рівності, дискримінації за ознакою раси, національності,
кольору шкіри, статі, сексуальної орієнтації та/або інших ознак;
‒ прояви булінгу, сексуальних домагань та інших видів харасменту;
‒ дотримання кодексу корпоративної культури;
‒ усіх інших сферах, де існує необхідність врегулювання конфліктів, які
неможливо вирішити на локальному рівні.
{пункт 3 в редакції наказу ректора № 0306-І від 01.04.2020}
4. Встановити, що учасники освітнього процесу, які стали учасниками або
свідками конфлікту можуть повідомити Комісію про конфлікт будь-яким
способом на власний вибір. Анонімні повідомлення Комісією розглядаються за
умови надання фото-, аудіо- чи відео- підтверджень конфлікту. Комісія у

тижневий термін з дня надходження повідомлення про конфлікт зобов’язана
його розглянути та повідомити встановлених зацікавлених сторін про прийняте
рішення. Зазначений термін може бути продовжений за умови необхідності
збору додаткових відомостей чи документів, про що Комісія має повідомити
учасників конфлікту. Усі відомості, надані учасниками конфлікту, є
конфіденційними і не підлягають розголосу, окрім випадків, коли такі відомості
можуть порушувати права та/або свободи інших учасників освітнього процесу.
{пункт 4 в редакції наказу ректора № 0306-І від 01.04.2020}
5. Залежно від специфіки питання, що розглядається, за потреби, письмовим
розпорядженням голови Комісії вводити додаткових членів з числа
співробітників СумДУ та/або представників органів студентського
самоврядування СумДУ (у разі розгляду порушень академічної доброчесності
здобувачами вищої освіти, що навчаються у СумДУ). За необхідністю до
складу Комісії (за їх згодою) вводити представників вітчизняних і закордонних
організацій (університетів, наукових установ, підприємств тощо).
6. Висновки Комісії оформлювати відповідним протоколом та подавати на
розгляд ректору, який приймає остаточне рішення щодо результатів розгляду
порушення.
7. Загальний контроль за виконанням наказу покласти на першого
проректора Карпушу В.Д.
8. Начальнику відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю
довести даний наказ в електронному вигляді до проректорів, керівників
загальноуніверситетських структурних підрозділів, директорів інститутів,
деканів факультетів та завідувачів кафедр.
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