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Керуючись  п.  7  ст.  42  Закону  Укра.і.ни  «Про  освiту»,  на  виконання
рiшення Вчено.і. ради унiверситету «Про реалiзацiю в Унiверситетi положень
Кодексу академiчно.і. етики»  вiд 25 лютого 2021 року, протокол № 7,

нАкАзую:
1.  Створити КОмiсiю з питань академiчно.і. етики унiверситету у складi:

і  Маслiков Михайло Олександрович (голова комiсi.і.)  - заступник директора
навчально-наукового iнженерно-технiчного iнституту iм. акад. 1.С. Гулого;
н  Гончаров Георгiй Iванович -заступник   директора   навчально-наукового
iнституту харчових технологiй;
r  Юрик 1ван 1ванович -  завiдувач кафедри вищо.і. математики iм. проф. В.1.
можара;
г  Ничик   Оксана Василiвна - заступник декана факультету бiотехнологi.і. та
екологiчного  контролю,  доцент  кафедри  екологiчно.і.  безпеки  та  охорони
працi;
•  Бондар   Наталiя   Петрiвна   -   заступник   декана   факультету   готельно-
ресторанного та туристичного бiзнесу, доцент кафедри готельно-ресторанно.і.
справи;
-  Соломка Ольга Микола.і.вна  -в.о. завiдувача кафедри економiчно.і. теорi.і.;
г  Негода    Олена    Анатолi.і.вна   -   заступник    проректора    з    правового
забезпечення;
і  Висоцький   Олександр   Олександрович   -   провiдний   iнженер   Центру
монiторингу якостi та координацi.і. освiтньо.і. дiяльностi унiверситету;
-  Ковшар  1рина   дмитрiвна -  голова ради  студентського  самоврядування
унiверситету, студентка факультету бiотехнологi.і. та екологiчного контролю.
`-  2.  Комiсi.і. з питань академiчно.і. етики до 31 березня 2021 р. :

2.1. Розробити Регламент, що визнача€ основнi завдання Комiсi.і., порядок .і-і.
роботи,  детально  прописанi  процедури  прийняття  рiшень  про  санкцi.і.  за
порушення  етичних  норм  з  гарантуванням  можливостi  особисто.і.  участi



особи,   стосовно  яко.і.  €  сумнiви  щодо  дотримання  принципiв  етики  та
доброчесностi,на всiх етапах розгляду справи, а також апеляцi.і..

2.2.  Спiльно з  начальником вiддiлу рекламно-виставково.і. дiяльностi Цой
Ю.М.  створити  роздiл  «Академiчна  етика»  на  веб-сайтi  унiверситету,  в
якому розмiстити матерiали про академiчну доброчеснiсть та норми академiчно.і.
етики  в  унiверситетi,  iнформацiю  про  кодекси  академiчно.і.  етики  провiдних
унiверситетiв свiту,  контакти Комiсi.і. з питань академiчно.і. етики унiверситету,
рiшення Комiсi.і. з питань академiчно.і. етики (iз дотриманням анонiмностi).

3.   Начальнику   вiддiлу  документального  забезпечення   Саверськiй  С.Г.
довести наказ до вiдома  структурних пiдроздiлiв унiверситету.

4.   Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  проректора  з  науково-
педагогiчно.і.  та виховно.і. роботи Л.Ю. Арс_ень€ву.

ректор О.Ю. Шевченко


