
 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ   

про Постійну комісію Вченої ради з дотримання 

етичних норм поведінки учасників освітнього 

процесу Вінницького національного аграрного 

університету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінниця 2020 



1. Загальні положення 

 

1. Постійна комісія Вченої ради з дотримання етичних норм поведінки 

учасників освітнього процесу Вінницького національного аграрного 

університету (далі Постійна комісія) – це незалежний колегіальний орган, 

створений Вченою радою Вінницького національного аграрного університету 

(далі – Вчена рада) з метою забезпечення умов дотримання членами 

університетської спільноти Положення про етичні норми поведінки 

учасників освітнього процесу у Вінницькому національному  аграрному  

університеті (далі – Положення). 

1.2. Постійна комісія здійснює свою діяльність, керуючись Законом 

України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту», Статутом 

Вінницького національного аграрного університету та Положенням. 

 

2. Повноваження Постійної комісії 

 

2.1. Постійна комісія забезпечує реалізацію університетської політики в  

галузі етики. 

 2.2. Постійна комісія надає консультації та рекомендації членам 

університетської спільноти щодо застосування положень з дотримання 

етичних норм поведінки учасників освітнього процесу. 

2.3. Постійна комісія розглядає порушення членами університетської 

спільноти принципів і норм поведінки, визначених в Положенні з 

дотримання етичних норм поведінки учасників освітнього процесу. 

2.4. Постійна комісія розглядає звернення членів університетської 

спільноти щодо внесення змін і доповнень до Положення з дотримання 

етичних норм поведінки учасників освітнього процесу і приносить їх на 



обговорення університетської спільноти, готує нову редакцію Положення з 

дотримання етичних норм поведінки учасників освітнього процесу, яка 

затверджується на Вченій раді університету. 

 

3. Організація роботи Постійної комісії 

 

3.1. До складу Постійної комісії входять 12 осіб за такими квотами: 

п’ять представників зі складу науково-педагогічних і наукових працівників, 

два студенти, два аспіранти та докторанти, один представник адміністрації, 

два представники навчально-допоміжного персоналу. 

3.2 За пропозиціями структурних підрозділів формується склад 

Постійної комісії відповідно до вищезазначених квот та затверджуються 

Вченою радою Університету. Строк повноважень Постійної комісії – 2 роки. 

3.3. Повноваження члена Постійної комісії можуть бути припинені у 

випадках: 

- за власною ініціативою члена Постійної комісії; 

- у зв’язку з припиненням трудових відносин з Університетом або 

завершенням/відрахуванням з Університету; 

- за рішенням Постійної комісії у зв’язку з висловленням нею недовіри 

члену Постійної комісії. 

Рішення про висловлення недовіри члену Постійної комісії 

приймається більшістю голосів її членів, про що має бути складений 

відповідний протокол. Голова Постійної комісії вносить до Вченої ради 

університету подання про виведення такого члена Постійної комісії з її 

складу і обрання на його місце нового представника. 

3.4. До роботи Постійної комісії можуть бути залучені внутрішні та 

зовнішні експерти з питань, що розглядаються, без права участі в 



голосуванні. 

3.5. Постійна комісія та письмовим поданням керівника структурного 

підрозділу Університету розглядає порушення членом університетської 

спільноти з дотримання етичних норм поведінки учасників освітнього 

процесу, у випадку порушення етичних норм поведінки керівником 

структурного підрозділу Постійна комісія розглядає подання трудового 

колективу відповідного структурного підрозділу.  

Викладені у подані, факти мають підтверджуватися наданими 

доказами.  

Анонімні звернення постійною комісією не розглядаються. 

3.6. Організаційною формою роботи Постійної комісії є засідання, які 

скликаються за необхідності вирішити питання, що входять до повноважень 

Постійної комісії. 

Постійна комісія с правочинною, якщо на засіданні присутні 2/3 її 

складу. 

3.7. На засідання постійної комісії запрошуються заявник та особа, 

щодо якої розглядають питання про порушення положення. Особа, щодо якої 

розглядається питання про порушення положень з дотримання етичних норм 

поведінки, повинна бути присутньою на відповідному засіданні Постійної 

комісії. 

3.8. Особа, щодо якої розглядатися питання про порушення положень 

з дотримання етичних норм поведінки, має право:  

- ознайомлюватися з поданими до Постійної комісії матеріалами, 

пов'язаними з питанням, яке розглядається; 

- особисто або через представника подавати письмові пояснення або 

відмовлятися від будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів 

порушення,  



3.9. Рішення Постійної комісії приймаються а колегіально шляхом 

відкритого голосування.  

Рішення вважається прийнятим, якщо на нього проголосувало більше 

половини складу Постійної комісії. У випадку, коли голоси членів Постійної 

комісії розподіляються порівну, голос голови Постійної комісії є 

вирішальним. 

У разі, якщо будь-який член Постійної комісії не погоджується з 

рішенням Постійної комісії, він може викласти свою позицію в письмовій 

формі, що є складовою рішення Постійної комісії. 

3.10. За результатом засідання Постійної комісії складається протокол, 

який підписується головою, секретарем та присутніми на засіданні членами 

Постійної комісії. 

3.11.У прийнятті рішень члени Постійної комісії керуються 

презумпцією невинуватості, принципами чесності, об'єктивності, 

неупередженості, справедливості, конфіденційності. 

3.12. Рішення Постійної комісії має рекомендаційний характер і може 

братися до уваги керівництвом: Університету чи структурного підрозділу. 

3.13. Протоколи засідання Постійної комісії ведуться секретарем і 

зберігаються протягом п'яти років. Постійна комісія раз на два роки звітує 

про свою діяльність на засіданні Вченої Ради Університету 

 

4. Прикінцеві положення 

 

4.1. Зміни та доповнення до Положення про Постійну комісію Вченої 

ради з дотримання етичних норм поведінки учасників освітнього процесу 

вносяться на підставі рішення Вченої ради університету. 


