
24.   Наявність політики і процедур вирішення конфліктних ситуацій 

 

Відповідно до Конституції України, кожен має право на свободу та 

особисту недоторканність. Гідність особистості охороняється державою. У разі 

наявності скарги, що пов’язана з сексуальними домаганнями чи 

дискримінацією, постраждала особа повинна звернутися у деканат та/або 

поліцію. Згідно листа Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 

18 грудня 2018 року No2657-VIII та на виконання наказів ректора «Про заходи з 

метою попередження булінгу та насильства в освітньому просторі» від 07 

березня 2019 року No155, «Про створення комісії» від 07 березня 2019 року 

No154 були розроблені та запроваджені змістовні алгоритми превентивно-

просвітницької та методично-настановчої діяльності в академічних групах, з 

професорсько-викладацьким складом та заступниками з виховної роботи усіх 

структурних підрозділів ЗВО. Діяльність університету з питань запобігання та 

виявлення корупції здійснюється на основі чинного законодавства України, що 

регулює правові та організаційні засади функціонування системи запобігання 

корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних 

антикорупційних механізмів, правил щодо усунення наслідків корупційних 

правопорушень. В ЗВО призначено уповноважену особу з питань запобігання 

та виявлення корупції. Про порушення можна повідомити, надіславши листа на 

електронну скриньку rector@pnu.edu.ua, або зателефонувавши за телефоном 

довіри –(0342) 59-60-24. Про результати розгляду скарг і звернень громадянину 

повідомляється письмово або усно, за йогобажанням. Згідно з «Кодексом честі 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 

осуджується хабарництво -надання (отримання) учасником освітнього процесу 

чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-

яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою 

отримання неправомірної переваги в освітньому процесі. Згідно п. 3.1 «Кодексу 

честі» «Запорушення академічної доброчесності педагогічні, науково-

педагогічні та наукові працівники університету можуть бути притягнені до 

такої академічної відповідальності: відмова у присудженні наукового ступеня 

чи присвоєнні вченого звання; позбавлення присудженого наукового (освітньо-

творчого) ступеня чи присвоєного вченого звання; відмова в присвоєнні або 

позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії; 

позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи 

займати визначені законом посади; звільнення з навчального закладу». Пункт 

3.2. наголошує на тому, що «за порушення академічної доброчесності здобувачі 

освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне 



проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне 

проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; 

відрахування з навчального закладу; позбавлення академічної стипендії; 

позбавлення наданих навчальним закладом пільг з оплати за навчання. 

Протягом періоду впровадження освітньої діяльності за ОП 

«Менеджмент соціокультурної діяльності» конфліктних ситуацій не було. 

 


