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1.зАгАльш положЕнIIJI

1.1. Положення про порядок i процедури вирiшення конфлiктних ситуацiй в Iнститутi
бiоорганiчноi xiMii та нафтохiмii iM. В.п. Кухаря Нацiональноi академii наук Украiни (далi -
Положення) розроблено на пiдставi вiдповiдних норм Зага,.rьноi декларацii прав людини ООН,
Конституцii Украiни, ЗаконiВ Украiни: <Про ocBiTy>, <Про вищу ocBiTy>, <Про запобiгання
корупцii>, <Про засадИ запобiганнЯ та протидii дискримiнацii в УкраiЪi>, <Про забезпечення

рiвних прав та можJIивостей жiнок i чоловiкiв>, Методичних рекомендацiй щодо залобiгання
та вреryлюваЕня конфлiкту iHTepeciB, затверджених рiшенням Нацiонального агентства з

питань залобiгання корупцii вiд 29.09.2017 Ns 839, та Статуту Iнституту бiоорганiчноi xiMii та
нафтохiмii iM. В.П. Кухаря Нацiональноi академii наук Украiни (далi - Iвститут).

1.2. Положення визначас порядок i лрочелури врегулювання конфлiктних ситуацiй у
таких сферах:

- запобiгання корупцii та врегулювання конфлiкту iHTepeciB;

- протилiя лискримiнацii;
- протидiя сексуальним домагдIням та регулюваIIня конфлiктiв у мiжособистiсних

стосуякarх суб'сктiв освiтнього середовища;

- конфлiкти в ocBiTHboMy процесi.

Конфлiктнi ситуацii що виникають у сферi стипендiа.ltьного забезпечення здобувачiв
вищоi освiти, вирiшуються стипендiа,rьною комiсiсю Iнституту в межах i'i повноважень.

1.3. Термiни, якi вживаються у цьому Положеннi:
- академiчна отика - сукупнiсть етичних принципiв та правил, визначеЕих законом, якими

мtlють керуватися суб'екти освiтнього процесу та освiтнього середовища Iнституту;
- академiчний етикет - правила взасмодii i поведiнки суб'ектiв освiтнього процесу та

освiтнього середовища Iнститугу в процесi спiльноi дiяльностi та спiлкування;
- булiнг (чькування) - дiяння (дii або бездiяльнiоть) учасникiв освiтнього процесу, якi

поJU{гають у психологiчному, фiзичному, економiчному, сексуальному насильствi, у тому
числi iз застосуванfiям засобiв електронних комунiкацiй, що вчиняються стосовно учасникiв
освiтньогО процесу, внаслiдоК чого могла бути чи була заподiяна шкода психiчному або

фiзичному здоров' ю потерпiлого;
- дискримiнацiя - ситуацiя, за якоi особа та./або група осiб за ix ознаками раси, копьору

шкiри. полiтичних. релiгiйних та iнших переконань, cTaTi. BiKy. iнвмiдностi, егнiчного та
соцiальногО походженЕя, громадянства, сiмейного та майнового стану, мiсця прOживання,
мовнимИ або iншими ознаками, якi були, е та можуть бути дiйсними або припуrценими (далi -
певнi ознаки), зазнае обмеження у визнаrтнi, реалiзацii або користlъаннi правами i свободами в
буль-якiй формi, встановленiй законом, KpiM випадкiв, коли таке обмеження мас правомiрну,
об'ективнО обrрlттовану мету, способи досягнення якоi с належними та необхiдними;

- конфлiкт iHTepeciB - реалънi або TaKi, що вилаються реальними, протирiччя мiж
приватними iнтересами особи та ii' службовими повноважеЕнями, наявнiсть яких може
вплиIIуп{ на об'ективнiсть або неупередженiсть прийняття рiшень, а також на вчинення чи
невчинення дiй пiд час виконання наданих iй службових повноважень;



- конфлiктна ситуацiя - певна сукупнiсть характеристик освiтнього процесу та психiчних
ВлаСтивостеЙ суб'ектiв освiтЕього середовища (здобувачiв вищоi освiти, викладачiв, керiвного
складу Iнституry, допомiжного персоншу), яка детермiнуе зiткпення у цiннiсних, емоцiйних,
когнiтивних та поведiнкових проявах осiб;

- корупцiя - використання особою, зазначеною у частинi першiй статгi З Закону Украiни
<про запобiганяя корупцii>, наданих iй с.гrужбових повноважень чи пов'язаних з ними
можливостей з метою од9ржання неправомiрноi вигоди або прийняття TaKoi вигоди чи
прийнятгя обiцянки/пропозицii Takoi вигод{ дJтJI себе чи iнших осiб або вiдповiдно
обiцянка,/пропозицiя чи ЕадаЕня неправомiрноi вигоди особi, зазначенiй у ч. 1 ст. З Закону
украiни <про запобiгаяня корупчii>, або на'ii вимогу iншим фiзичним чи юридичним особам з

МеТОЮ СХИJIИТИ ЦЮ ОСОбу до протиправного використання надаЕих iй службових повноважень
чи пов'язаних з ними можливостей;

- ceKcya,TbHi домzгання - дii сексумьного характеру, вираженi словесно (погрози,

заJUIкуванЕя, непристойнi зауваження) або фiзичво (доторкання, поплескування), що
принижуютЬ чи ображаютЬ осiб, якi перебуваютЬ у вiдносинах трудового, службового,
матерiального чи iншого пiдпорядкування;

- СУб'еКти освiтнього середовища * здобувачi вищоi освiти, науково-педагогi.тяi та iншi
працiвники Iнститугу;

- }тиск - цебажана дтя особи та,/або групи осiб поведiнка, метою або наслiдком якоi е

принижешIя ik rподськоi гiдrостi за певними ознаками або створення стосовно такоi особи чи
групи осiб напруженоi, ворожоi, образливоi або зневажливоi атмосфери.

1.4. Суб'екти освiтнього середовища Iнституту при здiйсненнi cBoei дiяльностi мають
дотримуватися таких основних принципiв та цiнностей: академiчна свобода, вiдповiдальнiсть,
доброчеснiсть, повzга до людськоi гiдностi, свобода особистоi недоторканностi та iншi.

2. ВИРIШЕНЕЯ КОНФЛIКТНИХ СИТУАЦIЙ

2.1, Суб'екти освiтнього середовища мають уникати конфлiктних ситуацiй, що виникають
як результат особистих cTocyHKiB.

2.2. У разi виникЕеншI конфлiктних ситуацiй з боку буль яких суб'ектiв освiтнього
процесу здобувач вищоi освiти або спiвробiтник Iвститру мае можливiсть подати з}lернення з
метою вирiшення ситуацii на iм'я директора Iнстит}.tу.

2,З. Керiвник структурного пiдроздiлу або директор Iнституту вживае заходiв щодо
розв'язання конфлiкту у мiжособистiсних cTocyнKtlx особисто.

2.4. ,Щля розгляду звернень щодо конфлiктних ситуацiй директором Iнститlту створюсться
(у разi необхiлностi) комiсiя з розгляду звернень щодо конфлiктних ситуацiй. склад якоii

формуетьсЯ в залежностi вiд KoHKpeTHoi Ситуацii. .ЩО складу KoMicii не може входити особа, дii
якот оскаржено у зверненнi. Комiсiя приймас рiшення щодо заходiв з приводу о,rриманого
звернення протягом десяти робочих днiв з моменту i-i отрималня.

4.6. За результатами аналiзУ виниклих конфлiктiв або конфлiктних сиryацiй комiсiя надас
письмовi пропозицii а,zцliнiстрацii IнститутУ щодо оптимiзаЦii умов, якi викликали конфлiктну
ситуацiю.



3. ВИРIШЕНIIЯ КОНФЛIКТНИХ СИТУАЦIИ В OCBITHьOMY ПРОЦЕСI

3.1. Порядок вирiшення конфлiктних ситуацiй, пов'язаних з оцiнюванням знань та
навчальпих досягнонь здобувачiв вищоi освiти передбачас створення на перiод проведення

пiдсумкового контроJIю розпорядженням директора Iнститlту апеляцiйноi KoMicii для

розгляду зверЕень (скарг) здобувача вищоi освiти щодо пiдсумкового контролю знань

здобувачiв вищоi освiти.

3.2. Апеляцiйна KoMicй розглядае зверЕоння (скаргу) здобувача вищоi освiти не пiзнiше

настушIого дня пiсля подання.

3.3. Результати розгляду апеляцiйного звернеIIЕя (скарги) здобувачевi вищоi освiти

повiдомляють вiдразу пiсля прийнятгя рiшення, про що здобувач вищоi освiти та члени KoMicii

пiдписують вiдповiдний протокол.

4. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕНЕЯ

4.1. Положенвя про порядок i процедури вирiшення конфлiктних ситуацiй в Iнститутi е

локальним Еормативно-прtlвовим tlKToM, що зЕаходиться у вiльному доступi для здобувачiв

вищоi освiти, спiвробiтrикiв Iнститlту та ycix зацiкавлених осiб.

4.2. Положення затверджу€ться рiшенням Вченоi ради Iнститlту.
4.3. Змiни та доповнення до Положення можуть бути BHeceHi за рiшенням вченоТ рми

Iнституту.
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