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1. Загальні положення 

 

1.1. Комісія з питань доброчесності (далі – Комісія) Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» (далі – Університет Ушинського) – це незалежний 

колегіальний орган, наділений правом виявляти та встановлювати факти 

порушення принципів та вимог доброчесності співробітників університету 

під час здійснення ними посадових обов’язків та здобувачів вищої освіти від 

час дії освітнього процесу. 

 

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VІІІ; Законом України 

«Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII; Законом України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» від 25.12.2015 № 922-VIII; Законом 

України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 05.12.2012 № 

5460-17; Законом України «Про авторське право і суміжні права» від 

23.12.1993 № 3792-XII; Законом України «Про запобігання корупції» від 

14.10.2014 № 1700-VІІ; Статутом Державного закладу «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 

Колективним договором між адміністрацією і профкомом первинної 

профспілкової організації Південноукраїнського національного 

педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» на 2015-2019 рр., 

Положенням «Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» від 26 квітня 2018 року, протокол №9, 

цим Положенням та іншими чинними в Університеті Ушинського 

нормативними актами. 

 

1.3. Будь-який співробітник та здобувач освіти Університету 

Ушинського, який став свідком або має обґрунтоване переконання, що 

інформація про те, що стався факт порушення доброчесності є достовірною, 

має право повідомити про це Комісію.  

 

1.4. Повідомлення про порушення доброчесності може бути здійснене 

без зазначення авторства (анонімно). Анонімне повідомлення підлягає 

розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, 

містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. 

 

1.5. Будь-який співробітник та здобувач освіти Університету 

Ушинського, може звернутися до Комісії за консультацією щодо питань, 

пов’язаних з порушенням академічної доброчесності. 

https://osvita.ua/legislation/law/2231/
http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=438251
http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=438251
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2. Організація роботи Комісії 

 

2.1. Склад Комісії затверджується наказом ректора Університету 

Ушинського за поданням вченої ради Університету Ушинського.  

2.2. До складу Комісії входять: 

- за посадами: перший проректор з навчальної та науково-педагогічної 

роботи, проректор з наукової роботи, проректор з міжнародних зв`язків та 

науково-педагогічної роботи комплексу, Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції в університеті, учений секретар 

Університету Ушинського, начальник навчального-методичного відділу, 

голова науково-методичної комісії, секретар Ради з науково-дослідної роботи 

здобувачів вищої освіти, голова Ради молодих учених та спеціалістів; голова 

студентської ради, директор бібліотеки, голова профспілкової спілки; 

- інші особи. 

 

2.3. Голова, заступник голови та секретар Комісії обираються з числа 

осіб, зазначених у пункті 2.2.  

Голова веде засідання, підписує протоколи та рішення тощо.  

За відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник.  

Секретар Комісії здійснює повноваження щодо ведення протоколу 

засідання, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданні тощо. 

 

2.4. Членство у Комісії припиняється: 

- у зв’язку з припиненням трудових відносин з Університетом 

Ушинського або внаслідок переведення на іншу посаду, яка не відповідає 

пункту 2.2. цього Положення;  

- з власної волі. 

 

2.5. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, що скликаються 

у разі потреби розв’язання оперативних питань. 

 

2.6. Комісія може здійснювати свої повноваження за умови, що кількість 

її членів, присутніх на засіданні, складатиме не менше ніж дві третини її 

складу, визначеного наказом ректора Університету Ушинського. 

 

2.7. Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на 

засіданні членів Комісії. 

 

2.8. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Комісії є 

вирішальним. 

 

2.9. За результатами засідання Комісії складається протокол, який 

підписує голова (у разі його відсутності – заступник) та секретар. 
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