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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені А.С. МАКАРЕНКА

07 листопада 2019 року

НАКАЗ

м. Суми

Про створення Комісії з питань етики та 
академічної доброчесності Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка

ту 2 п.З ст. 41 Закону України «Про освіту»,
на виконання

Відповідно до підпунк' 
підпункту 8 п. 2 ст.16 Закону України «Про вищу освіту», 
рішення вченої ради університету від 30.09.2019 року, протокол № 2 
щодо ухвалення Кодексу академічної доброчесності Сумського державного 
педагогічного університету 
про Комісію з питань етики та академічної доброчесності Сумського 
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, затверджених 
наказом ректора № 420 від 30 вересня 2019 року, та з метою виконання норм 
його положень

імені А.С. Макаренка та Положення

етики та академічної доброчесності Сумського

іядування, по одному представнику від науково-

НАКАЗУЮ:
1. Створити Комісію з питан
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (далі - Комісія) 
до складу якої входять: перший проректор, проректор з науково-педагогічної 
роботи, уповноважений з питань запобігання та виявлення корупційних дій, 
голова студентського самов]
педагогічного персоналу та студентства кожного факультету/інституту, один 
представник аспірантів і 
допоміжного персоналу.
2. Термін повноваження комісії встановити 3 роки.
3. Роботу Комісії розпочати з листопада 2019 року.
4. Затвердити персональний склад Комісії:
Хворостіна Юрій Вячеславович - старший викладач кафедри математики, 
кандидат фізико-математич: 
Вакал Юлія Сергіївна -
спеціальність 015 Професійна освіта (комп’ютерні технології) - секретар 
комісії;
Члени комісії:
Бермудес Валерія - студентка спеціальності фізична терапія, ерготерапія 
навчально-наукового інституту фізичної культури;

докторантів, один представник навчально-

іих наук - голова комісії; 
аспірантка III курсу денної форми навчання,



завідувач відділу інформаційних 
забезпечення Наукової бібліотеки;

- доцент кафедри психології, кандидат

Борисенко Олександра Іванівна 
технологій та комп’ютерного 
Вертіль Антон Вікторович 
філософських наук, доцент;
Вовк Олександр Володимирович - доцент кафедри історії України, кандидат 
історичних наук, доцент;
Єременко Ольга Володимирівна
та музично-інструментального виконавства, 
професор;
Кириченко Дарія Олексан 
наукового інституту історії та філософії;
Козлова Вікторія Вікторівна - доцент кафедри германської філології, 
кандидат філологічних наук,
Копитіна Яна Миколаївна 
реабілітації та ерготерапії, ка 
Луцик Ангеліна - студент 
культури і мистецтв;
Міронець Людмила Петрівна
та екології, кандидат педагогічних наук, доцент;
Момот Роман - студент 443
Острога Марія - студентські
Пшенична Любов Василівна - перший проректор університету, 
наук з державного управління, професор;
Савісько Каріна - студент: 
педагогіки і психології;
Сахно Єлізовета -
та слов’янської філології;
Хандюк Таїсія - студентка 
природничо-географічного факультету;
Шейко Віталій Ілліч - прі 
педагогічних наук, професор 
5. Основними напрямками роботи Комісії з питань етики та академічної 
доброчесності є:
• розгляд звернень представників студентського загалу та професорсько- 

викладацького складу Університету, пов’язаних із порушенням принципів 
етики та академічної доброчесності;

• регулярний щорічний англіз результатів перевірки кваліфікаційних робіт 
студентів на наявність плагіату та надання відповідних рекомендацій 
випусковим кафедрам;

• моніторинг доступності 
академічної доброчесності 
університету імені А.С. IV

• порушення проблем функціонування та наповнення інституційного 
репозитарію Університету;

завідувач кафедри хореографії 
доктор педагогічних наук,

дрівна - студентський директор навчально-

доцент;
- доцент кафедри здоров’я, фізичної терапії, 

ндидат наук з фізичного виховання, доцент;
ка 832 групи навчально-наукового інституту

доцент кафедри загальної біології

групи фізико-математичного факультету; 
ий ректор;

ка 0042 групи навчально-наукового

студентка 351 групи факультету

кандидат

інституту

іноземної

а спеціальності Біологія та здоров’я людини

юректор з науково-педагогічної роботи, доктор

та публічності чинної редакції Кодексу 
Сумського державного педагогічного 

акаренка на сайті Університету;



X та пізнавальних заходів для студентів

викладачів

инному Кодексі принципів та правил;
для усунення виявлених за результатами 

інших проблемних випадків недотримання

а викладачів Університету щодо можливостей 
заходах, проектах, програмах, пов’язаних 
засад і принципів академічної доброчесності

• організація інформаційни:
та співробітників Університету з метою обговорення актуальних питань 
дотримання принципів академічної доброчесності та корпоративної етики 
й випадків їх порушень;

• періодичне проведення онлайн-опитування студентів та 
Університету для визначення стану дотримання засад академічної 
доброчесності та корпоративної етики в колективі, виявлення можливих 
порушень зафіксованих у ч

• надання рекомендацій 
опитування порушень та 
Кодексу академічної доброчесності Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка;

• регулярне відслідковування актуальних новин щодо грантових пропозицій 
для реалізації проектів сприяння академічній доброчесності в Україні 
за підтримки Американських Рад з міжнародної освіти у партнерстві 
з Міністерством освіти і науки України;

• інформування студентів т; 
участі в різноманітних 
із питаннями дотримання 
у закладах вищої освіти України та закордоном.

6. Вважати:
ідеологією Комісії з етики та
цінностях:
• збереження академічних та
• забезпечення відповідності академічних та етичних традицій цінностям 

часу;
• єдності етичних принципів Університету і світового

простору;
• реалізації стандартів академічної честі та моралі через дотримання засад 

Кодексу академічної доброчесності Університету;
політика Комісії з етики та
•

академічної доброчесності, заснованою на таких

етичних традицій університетської спільноти;

академічного

академічної доброчесності ґрунтується на: 
□світи, доброчесності викладання й навчання; 
сті, етичності корпоративних взаємовідносин

законності та моральності 
відповідальності, прозорої 
та менеджменту; 
ввічливості, 
академічної спільноти; 
еволюційності традиційн: 
академічної честі та культури.

7. Здійснювати повноваженнями комісії з етики та академічної доброчесності
за напрямами:
- одержувати, розглядати та аналізувати заяви щодо порушення норм етики 

та академічної доброчесної
- готувати відповідні висно

їх ректору Університету;

толерантності, взаємоповазі, довірі, солідарності членів

:лх й толерантності уведення новітніх засад

сті;
вки за результатами розгляду заяв та подавати



інформацію та документи, необхідні

та програмні засоби для достовірного

роботу щодо популяризації принципів 
та професійної етики науково-педагогічних,

академічної
и та наукової діяльності;

підвищення ефективності впровадження

Ю.В. відповідно до визначених повноважень: 
відповідно до положень ухвалених

■ • J ■

- одержувати від усіх учасників освітнього процесу та структурних 
підрозділів Університету 
для здійснення її повноважень;

- використовувати технічні
встановлення фактів порушень норм етики та академічної доброчесності, 
вказаних у заявах;

- проводити інформаційну 
академічної доброчесності
педагогічних, наукових працівників, співробітників та здобувачів вищої 
освіти, дотримуватися принципів Кодексу академічної доброчесності 
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

- ініціювати, проводити та підтримувати дослідження з 
доброчесності, якості освіт

- готувати пропозиції щодо
принципів академічної доброчесності в освітню та наукову діяльність 
Університету.

8. Голові Комісії Хворостіні
8.1. Організувати роботу Комісії
Кодексом академічної доброчесності Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка;
8.2. Розробити розділ на сайті Університету для публічного інформування 
діяльності Комісії.
9. Проводити засідання Комісії щомісяця (третій тиждень
в аудиторії № 214 «МакареніОвська родина».
10. Вважати що звернення де Комісії можуть бути особистими або поданими 
у онлайн-форматі за електронною адресою: kead@sspu.edu.ua.
11. Контроль за роботою 
та академічної доброчесності
12. Контроль за виконанням

середа)

комісії покласти на голову Комісії з етики 
Хворостіну Ю.В.
наказу залишаю за собою.

В.о. ректора Л.В. Пшенична

mailto:kead@sspu.edu.ua

