
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ  

 

НАКАЗ  
 

01.09.2021р.                                                     Чемерівці                                           №143 

 

Про створення комісії  

з академічної доброчесності, 

етики та управління конфліктами 
 

Відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про фахову 

передвищу освіту», «Про запобігання корупції», «Положення про дотримання 

учасниками освітнього процесу академічної доброчесності у Чемеровецькому 

медичному фаховому коледжі» та з метою дотримання принципів академічної 

доброчесності в освітньому процесі педагогічними працівниками, 

співробітниками та здобувачами освіти 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Створити в коледжі комісію з академічної доброчесності, етики та 

управління конфліктами (далі - Комісія), у складі: 

Голова комісії-Похно С.В.- заступник директора з навчальної роботи 

Заступник голови – Дикунець А.В.. – завідувачка відділення 

Секретар комісії- Бойчук Г.Я. – методистка коледжу  

Члени комісії: 

Безверхній М.І. – голова профкому співробітників 

Шерстюк Л.А. – голова циклової комісії вузьких спеціальностей 

Гаєвський А.О. – голова студентського профкому 

Цибулььска О.В. - юрисконсульт 

Лисецька В. – голова студентського самоврядування, студентка 42 Л 

Скриник В.- студентка 21 С, представник студентського самоврядування  

2. Голові комісії Похну С.В.: 

2.1. ознайомити членів комісії з Положенням про комісію з академічної 

доброчесності, етики та управління конфліктами; 

2.2.  до 15.09.2021 року розробити та затвердити план роботи комісії. 

3. Комісії у своїй діяльності керуватись Положенням, 

загальнодержавними та внутріколеджними нормативними документами. 

4. Комісія уповноважується: 



- одержувати й розглядати заяви щодо порушення принципів академічної 

доброчесності; 

- проводити інформаційну роботу; 

- готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження 

принципів професійної етики та академічної доброчесності в освітній 

процес коледжу; 

- надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш 

ефективного дотримання норм академічної доброчесності; 

- інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України 

та внутрішньоколеджних нормативних актів 

5. Уповноважити Комісію, окрім розгляду конфліктів, пов’язаних із 

порушенням академічної етики, розглядати конфлікти у таких 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; 

- дотримання кодексу корпоративної культури; 

- в усіх інших сферах, де існує необхідність урегулювання конфліктів, які 

неможливо вирішити на локальному рівні. 

6. Установити, що учасники освітнього процесу, які стали учасниками 

або свідками конфлікту, можуть повідомити Комісію про конфлікт будь-яким 

способом на власний вибір.  

7. Залежно від специфіки питання, що розглядається, за потреби, 

письмовим розпорядженням голови Комісії вводити додаткових членів з 

числа співробітників або представників органів студентського 

самоврядування. 

8. Висновки Комісії оформлювати відповідним протоколом та подавати 

на розгляд директору коледжу, який ухвалює остаточне рішення щодо 

результатів розгляду конфлікту.  

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 
 

 

Т.в.о. директора                                                                         Петро Шерстюк 


