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1. Загальнi положення
1.1. Положення про забезпечення дотримання академiчноi

ДОбРОчесностi у КиТвському нацiональному унiверситетi iMeHi Тараса Шевченка
(ДаЛi Положення) визначас ocHoBHi принципи, процедури та iндикатори
забезпечення дотримання академiчнот доброчесностi BciMa учасниками
освiтнього i наукового процесу, а також розподiл повноважень щодо
забезпечення дотримання академiчноТ доброчесностi мiж ними.

|.2. Положення розроблене вiдповiдно до Закону Украiъи опро вищу
ocBiTy>>, з урахуванням вимог Закону Украiни пПро ocBi.ry>, <Про наукову i
науково-технiчну дiяльнiсть>>, <<Про авторське право та сумiжнi права>, iнших
ЗаКОНiВ Украiни, указiв Президента УкраiЪи, aKTiB Кабiнету MiHicTpiB Украiни,
СТаНдаРтiв i рекомендацiй щодо забезпечення якостi в европейському просторi
виЩоТ освiти (ESG), ухвЕtлених iv{iHicTepcbкoю конференцiею в epeBaHi 14-15
ТРаВНЯ 2015 Р., iнших нормативно-правових aKTiB та Статуту КиТвського
нацiонального унiверситету iMeHi Тараса Шевченка.

1.3. У Положеннi термiни вжито у такому значеннi:
аКаДеМiЧНа дОброчеснiсть - сукупнiсть етичних принципiв та визначених

ЗаКОНоМ Правил, якими мають керуватися учасники освiтнього та наукового
процесу пiд час навчання, викладання та провадження науковоi (творчоi)
дiяльностi з метою забезпечення довiри до результатiв навчання таlабо
наукових (творчих) досягнень;

академiчний плагiат - оприлюднення (частково або повнiстю) наукових
(творчих) результатiв, отриманих iншими особами, як результатiв власного
ДОСЛiДЖення (творчостi) таlабо вiдтворення опублiкованих TeKcTiB
(ОПРИЛЮднених TBopiB мистецтва) iнших aBTopiB без зазначення авторства;

аКаДеМiЧНа СвОбоДа - самос,гiЙнiсть i неза_пежнiсть учасникiв освiтнього



Та наукового процесу пiд час провадження педагогiчноi, науково-педагогiчноi,
науковоi таlабо iнновацiйноi дiяльностi, що здiйснюсться на принципах
свободи слова, думки i творчостi, поширення знань та iнформацii, вiльного
оприлюднення i використання результатiв наукових дослiджень з урахуванням
обмежень, установлених законом;

академiчний текст - авторський TBip наукового, науково-технiчного та
НаВЧаJIЬНОГО ХаРакТерУ у формi дисертацii, квалiфiкацiЙноi випускноi роботи,
НаУКОВОГО ВИДаННЯ, наУковоi статгi, звiту у сферi науковоi i науково-технiчноТ
ДlЯльнОСтi, депонованоТ науковоТ роботи, пiдручника, навчаJIьного посiбника,
iнших науково- та навч€Lпъно-методичних праць.

нацiонаЛьниЙ репозитарiй академiчних TeKcTiB загiшьнодержавна
розподiлена електронна база даних, в якiй накопичуються, зберiгаються i
систематизуються академiчнi тексти. Нацiональний репозитарiй складаеться з
центр€tльного репозитарiю i локальних репозитарiiв, що пiдтримуються
iнституцiона-гtьними учасниками;

науковий результат нове наукове знання, одержане в процесi
фундаментzLпьних або прикладних наукових дослiджень та зафiксоване на
носiях iнформацii;

необ'сктивне оцiнювання - свiдоме завищення або заниження оцiнки
результатiв навчання здобувачiв освiти;

обман - надання завiдомо неправдивот iнформацii щодо власнот ocBiTHboi
(НаУКОВОi, творчоi) дiяльностi чи органiзацiТ освiтнього та наукового процесу;
формамИ обманУ е, зокрема, академiчний плагiат, самоплагiат, фабрикацiя,
фальсифiкацiя та списування;

самоплагiат _ оприлюднення (частково або повнiстю) власних ранiше
опублiкованих наукових результатiв як нових наукових результатiв;

списування - виконання письмових робiт iз залученtUIм зовнiшнiх джерел
iнформацii, KpiM дозволених для використання, зокрема пiд час оцiнювання
результатiв навчання;

ocBiTHboMy процесi або наукових дослiдженнях;
фальсифiкацiя - свiдома змiна чи модифiкацiя вже наявних даних, Що

стосуються освiтнього процесу чи наукових дослiджень;
ХабаРНИЦТВО надання (отримання) учасником освiтнього таlабо

НаУКОВОГО процесу чи пропозицiя щодо наданнrI (отримання) коштiв, майна,
послуг, пiльг чи будь-яких iнших благ матерiального або нематерi€ulьного
характеру з метою отримання неправомiрноi переваги в ocBiTHboMy таlабо
науковому процесi;

ЯКiСТЬ освiти - вiдповiднiсть результатiв навчання вимогам, встановленим
законодавством, вiдповiдним стандартом освiти таlабо договором про надання
ocBiTHix послуг;

ЯКiСТЬ ocBiTHboi дiяльностi - piBeHb органiзацii, забезпечення та реалiзацii
освiтнього процесу, що забезпечуе здобуття особами якiсноi освiти та
вiдповiдае вимогам, встановленим законодавством таlабо договором про
надання ocBiTHix послуг.



2. Система забезпечення дотримання академiчноi доброчесностi в
КиiЪському нацiональному унiверситетi iMeHi Тараса IIIggчgццх

2.1. Нормативна база, яка регламентуе правовi засади впровадженнrI
принципiв академiчноi доброчесностi в освiтнiй та науковий процеси у
Киiвському нацiональному унiверситетi iMeHi Тараса Шевченка (далi
Унiверситет) складасться iз цього Положення та наступних основних елементiв:

- Етичний кодекс унiверситетськоi спiльноти;
- Положення про органiзацiю освiтнього процесу у Киiвському

нацiонаrrьному унiверситетi iMeHi Тараса Шевченка;
- Положення про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть у КиIвському

нацiональному унiверситетi iMeHi Тараса Шевченка;
- Положення про Постiйну комiсiю Вченоi ради з питань етики Киiвського

нацiонального унiверситету iMeHi Тараса Шевченка;
- Положення про систему забезпечення якостi освiти та освiтнього процесу

у КиТвському нацiонrlllьному унiверситетi iMeHi Тараса Шевченка;
- Положення про систему виявлення та запобiгання академiчному плагiату

у Киiвському нацiонапьному унiверситетi iMeHi Тараса IТТевченка;
- Положення про репозитарiй Киiвського нацiонального унiверситету iMeHi

Тараса Шевченка;
- Порядок вирiшення конфлiктних ситуацiй у Киiвському нацiональному

унiверситетi iMeHi Тараса Шевченка;
-Антикорупцiйна програма Киiвського нацiонапьного унiверситеry iMeHi

Тараса Шевченка;
- Пам'ятка норм етичноi поведiнки для учасникiв освiтнього процесу

КиIвського нацiонЕLпьного унiверситету iMeHi Тараса Шевченка.
2.2. Робочi органи та уповноваженi KoMicii, що забезпечують реалiзацiю

принципiв академiчноi доброчесностi в ocBiTHboMy та науковому процесах,
популяризують академiчну доброчеснiсть та виконують дорадчу функцiю у
приЙняттi рiшень щодо вiдповiдальностi за порушення академiчноi
доброчесностi:

- Постiйна комiсiя Вченоi ради з питань етики Киiвського нацiонального
унiверситету iMeHi Тараса Шевченка;

- KoMicii з академiчноi доброчесностi факультетiв, iнститутiв, iнших
навччLIIьно-наукових та/або наукових пiдроздiлiв Унiверситету (у разi
вiдсутностi, ix функцii покладаються на НМК вiдповiдного пiдроздiлу);

2.З. Iнформацiйна база, яка дозволяс здiйснювати популяризацiю
принципiв академiчноi доброчесностi та пiдвищувати piBeHb обiзнаностi Bcix
членiв унiверситетськоi спiльноти щодо питань академiчноi доброчесностi,
представлена такими складниками :

- iнформацiйна cTopiHKa <Академiчна доброчеснiсть) на офiцiйному сайтi
Киiвського нацiон.Lпьного унiверситету iMeHi Тараса Шевченка;

- iнформацiйнi ресурси у соцiальних мережах;
- iнформацiйнi матерiали, пов'язанi iз популяризацiею принципiв

дотримання академiчноi доброчесностi серед ycix членiв унiверситетськоi
спiльноти (вiзуальнi та вiдеоматерiали);

- iнформацiйнi та методичнi матерiали, пов'язанi iз роз'ясненням процедур



реалiзацiТ академiчноТ доброчесностi;
- ОНЛаЙН-КУрси та вебiнари на платформах Унiверситету (KNU Professionals

або аналогiчних), присвяченi питанням академiчноi доброчесностi;
- сертифiкатнi ocBiTHi програми, що мiстять теми, пов'язанi iз академiчною

доброчеснiстю;
- навчапьно-методичнi матерiали для модулiв <<Академiчна доброчеснiсть>>,

зокрема прикладiв ситуацiйних завдань для навч€шьних дисциплiн <<Всryп до
унiверсИтетськиХ студiй), <<Етика>>, <Професiйна та корпоративна етика)),
<<методологiя та органiзацiя наукових дослiджень з основами iнтелектуальнот
власностi>, <Академiчне письмо).

2.4. Iнструменти монiторинry та контроJIю дотримання академiчноi
доброчесностi учасниками освiтнього та наукового процесу передбачають:

- щорiчне опитування науково-педагогiчних, наукових працiвникiв,
здобувачiв вищот освiти щодо питань академiчнот доброчесностi;

- онлайн-комунiкацiю iз учасниками освiтнього та наукового процесу щодо
недоброчеснот поведiнки, зокрема через скриньки для повiдомлень про
порушення академiчноi доброчесностi;

- ОбОв'язкову перевiрку на плагiат квалiфiкацiйних робiт здобувачiв освiти,
TeKcTiB дисертацiй, науковоi, навч€чIьно-методичноi лiтераryри.

3. Забезпечення дотримання академiчноТ доброчесностi на Bcix
iнституцiйних рiвнях забезпечення якостi освiти

PiBeHb освiтньоi програми.
PiBeHb кафедри.
PiBeHb факультету, iнституту, iншого навч€Lльно-наукового таlабо
наукового пiдроздiлу Унiверситету.
Загальноунiверситетський piBeHb (Постiйна комiсiя Вченоi ради з
питань етики).

4. Завдання i функцii робочих органiв та уповноважених комiсiйо
що забезпечують реалiзацiю принципiв академiчноi доброчесностi
4.1. Постiйна комiсiя ВченоТ ради з питань етики КиТвського

нацiонального унiверситету iMeHi Тараса Шевченка здiйснюе своТ
пОВнОВаЖення у сферi реалiзацii принципiв академiчноi доброчесностi
вiдповiдно до Положення про Постiйну комiсiю Вченоi ради з питань етики
Киiвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса I[[евченка, Етичного
КОДеКСУ унiверситетськоi спiльноти, цього Положення та iнших нормативних
aKTiB Унiверситету.

Постiйна комiсiя ВченоТ ради з питань етики розглядае факти порушення
аКадемiчноi доброчесностi, забезпечуе розв'язання конфлiктiв i визначае Mipy
Та вид вiдповiдальностi за порушення академiчноi доброчесностi членiв Вченоi
РаДи Унiверситету, керiвникiв факультетiв/iнститутiв, iнших навч€шъно-
наукових та/або наукових пiдроздiлiв Унiверситету, завiдувачiв
керiвникiв навчально-наукових i науково-дослiдних лабораторiй.

кафедр,

Постiйна комiсiя Вченоi ради з питань етики розгJuIдас апеляцiйнi скарги

3.1.
з.2.
J.J.

з.4.

(апеляцii) на рiшення комiсiй з академiчноi доброчесностi факультетiв,



iнститутiв, iнших навчЕlльно-наукових
Унiверситету.

та/або наукових пiдроздiлiв

4.2. KoMicii з академiчноi доброчесностi, якi створюються
розпорядженнями декана факультету/ директора навчiшьно-наукового
iнституту, наказом ректора (у разi iT вiдсутностi функцii покладаються на Нмк
вiдповiдного пiдроздiлу Унiверситету) розглядають факти порушення
аКаДемiчноi доброчесностi, розв'язання конфлiктiв i визначас Mipy та вид
вiдповiда-гlьностi за порушення академiчноi доброчесностi, KpiM тих, що
вiДнесенi до компетенцiТ Постiйноi KoMiciT ВченоТ ради з питань етики та iнших
органiв (комiсiй).

5. Вимоги академiчноiдоброчесностi
5.1. Вимоги академiчноТ доброчесностi для здобувачiв освiти:
- СамостiЙне виконання навч€Lпьних завдань, завдань поточного та

ПiдсУмкоВого контролю результатiв навчання (для осiб з особливими освiтнiми
ПОТРебами ця вимога застосовуеться з урахуванням ixHix iндивiдуальних потреб
i можливостей);

- посилання на джерела iнформацii у разi використання iдей, розробок,
тверджень, вiдомостей;

- ДоТримання норм законодавства про авторське право i сумiжнi права;
- НаДаНня достовiрноТ iнформацiТ про результати власноi навча-пьноi

(наУковоi, творчоi) дiяльностi, використанi методики дослiджень i джерела
iнформацii.

5.2. Вимоги академiчноi доброчесностi для науково-педагогiчних,
наукових та педагогiчних працiвникiв Унiверситету:

- посилання на джерела iнформацiт у разi використання iдей, розробок,
тверджень, вiдомостей;

- дотримання норм законодавства про авторське право i сумiжнi права;
- надання достовiрноi iнформацii про методики i результати дослiджень,

джерела використаноi iнформацii та власну педагогiчну (науково-педагогiчну,
творчу) дiяльнiсть;

- ведення протоколу дослiдження;
- контроль за дотриманням академiчноТ доброчесностi здобувачами освiти;
- об'сктивне оцiнюваннrl результатiв навчання.

б. Порушенням академiчноi доброчесностi с:
6.1. Академiчний плагiат оприлюднення (частково або повнiстю)

наукових (творчих) результатiв, отриманих iншими особами, як результатiв
власного дослiдження (творчостi) таlабо вiдтворення опублiкованих TeKcTiB
(оприлюднених TBopiB мистецтва) iнших aBTopiB без зазначення авторства;

6.1.1 плагiат iдей, даних, методик, iлюстрацiй, моделей, програмних
кодiв, гiпотез;

6.|.2 помилки у цитуваннi - вiдсутнiсть лапок при використаннi
текстових фрагментiв, запозичених з iнших джерел, посилання на iнше
джерело, неправильне оформленнlI посиланнrI.



ранiше опублiкованих наукових результатiв як нових наукових резулътатiв;
6.2.| ДУблювання публiкацiй - публiкацiя однiсi i Tiei самоi HayKoBoi

роботи в декiлькох виданнях;
6.2.2 лублювання наукових результатiв - публiкацiя одних i тих самих

НаУКОВИХ РеЗУлЬТаТiв в рiзних статтях, моно|рафiях як нових, що публiкуються
уперше;

6.2.З подання у звiтах з виконання наукових проектiв результатiв, що
мiстяться у попереднiх роботах, як таких, що отриманi у чинному проектi;

6.2.4. Використання без вiдповiдних посилань оприлюднених ранiше
гiпотез, математичних теорем, моделей, алгоритмiв, фотографiй, таблиць,
фактичних даних, якi мiстять HayKoBi результати автора;

6.2.5 до самоплагiату не наlrежать TeKcToBi збiги, що не мiстять наукових
РеЗУлЬТатiв автора, а стосуються опису стану предметноТ областi та вiдомих
РеЗУЛЬТатiв Дослiджень iнших aBTopiB. TaKi попереднi результати автора не
потребують посилань на попереднi публiкацii автора;

6.2.6 До самоплагiату не н€lJIежать TeKcToBi збiги у тезах i статтях,
опублiкованих за результатами конференцii.

б.3. Фабрикацiя - вигадування даних чи фактiв, що використовуються в
ocBiTHboMy процесi або наукових дослiдженнях;

б.3.1 наВедення у письмових роботах здобувачiв та в наукових роботах
ВИГаДаНИх Чи неперевiрених даних, зокрема статистичних даних, результатiв
експериментiв, розрахункiв чи емпiричних дослiджень, фотографiй, аудiо- та
вiдеоматерiалiв тощо;

6.3.2 посилання на вигаданi джерела iнформацii або навмисне посилання
не на справжне джерело;

6.З.З приписуваннrI iншим особам TeKcTiB, думок чи iдей, яких вони не
висловлюв€л-пи чи не публiкували.

6.4. Фальсифiкацiя - свiдома змiна чи модифiкацiя вже наявних даних,
що стосуються освiтнього процесу чи наукових дослiджень;

6.4.1 використання застарiлого або непридатного дJuI проведення
дослiджень обладнання;

6.4.2 застосування непридатних для цiлей дослiдження аrrгоритмiв та
програмного забезпечення;

6.4.З свiдоме викривлення методик, що можуть вплинути на
достовiрнiсть, точнiсть i надiйнiсть представлених результатiв дослiдження.

6.5. Списування - виконання письмових робiт iз залуrенням зовнiшнiх
ДЖерел iнформацii, KpiM дозволених для використання, зокрема пiд час
оцiнювання результатiв навчання, або за допомогою TpeTix осiб;

б.5.1 здаваннrI або презентацiя рiзними особами робiт з однаковим
змiстом як результат власноi навчальноi дiяльностi;

6.5.2 написання чужих BapiaHTiB завдань на контрольних заходах;
6.5.3 використанIuI системи прихованих сигналiв пiд час проведення

контрольних заходiв;
6.5.4 несамостiйне виконаннrI завдань або отримання несанкцiонованоi

допомоги.



6.6. Обман - надання завiдомо неправдивоi iнформацii щодо власноi
освiтньоI (HayKoBoi, творчоi) дiяльностi чи органiзацii освiтнього таlабо
НаУКОВОГО ПРОцеСУ; формами обману е) зокрема, академiчний плагiат,
самоплагiат, фабрикацiя, фальсифiкацiя та списування;

6.6.| iмiтацiя освiтньоi та/або науковоi дiяльностi;
6.6.2 неправдиве спiвавторство;
6.6.З приписування спiвавторства особам, якi не брали квалriфiкованоТ

участi у дослiдженнi та пiдготовцi публiкацii;
6.6.4 невключення до кола спiвавторiв осiб, якi брали активну

квалiфiковану участь у лослiдженнi i пiдготовцi публiкацiТ;
6.6.5 свiдоме викривлення посилань на джерела iнформацiТ;
6.6.6 проходження процедур контролю та оцiнювання результатiв

навчання пiдставними особами;
6.6.7 продаж, поширення, публiкацiя KypciB лекцiй, дидактичних

6.6.8 симуляцiя погiршення стану здоров'я, хвороби з метою уникнення
контрольних заходiв;

6.6.9 отриманЕя копiй екзаменацiйних бiлетiв, питань чи завдань до
початку контрольних заходiв;

6.6.10 повторне подання здобувачами освiти письмових робiт, якi вже
подавапися як виконання завдань з iнших дисциплiн;

б.6.11 пiдробка пiдписiв в офiцiйних документах;
б.6.12 надання вiдryкiв або рецензiй на HayKoBi та науково-методичнi

роботи без належного проведення експертизи.
6.7. Хабарництво - надання (отримання) учасником освiтнього таlабо

наукового процесу чи пропозицiя щодо надання (отримання) коштiв, майна,
послуг, пiльг чи будь-яких iнших благ матерiального або нематерizшьного
характеру з метою отримання неправомiрноi переваги в ocBiTHboMy таlабо
науковому процесi;

6.7.1 одержання, пропонування неправомiрноi вигоди за отримання
ПоЗитивноТ або вищоi оцiнки пiд час поточного або пiдсумкового контролю;

6.7 .2 примусовi благодiйнi внески;
6.7.З примусове надання ocBiTHix платних послуг (репетиторство), не

передбачених програмою пiдготовки.
6.8. Необ'ективне оцiнювання свiдоме завищеннJI або заниження

оцiнки результатiв навчання здобувачiв освiти;
6.8.1 надання здобувачам освiти пiд час проходження ними оцiнювання

результатiв навчання допомоги чи створення перешкод, не передбачених
умовами Tal або процедурами проходження такого оцiнювання;

6.8.2 вплив у будь-якiй формi (прохання, умовляння, вказiвка, погроза,
ПриМУшування тощо) на педагогiчного (науково-педагогiчного) працiвника з
метою здiЙснення ним необ'сктивного оцiнюваннrl результатiв навчання;

6.8.3 використання рiзних пiдходiв i критерiiв при оцiнюваннi
однотипних робiт здобувачiв освiти;

б.8.4 використання незрозумiлоi здобувачам освiти системи оцiнювання;



6.8.5 невчасне повiдомлення здобувачiв освiти про систему оцiнювання
результатiв навчання.

7. Порядок перевiрки квалiфiкацiйних, науково-методичних,
наукових робiт та процедури присудження ступеня доктора фiлософii та

наукового ступеня доктора наук щодо додержання принципiв академiчноi
доброчесностi

7.|. Перевiрка квалiфiкацiйних робiт, науково-методичних, наукових,
дисертацiйних робiт, а також заключних звiтiв за результатами виконання НДР
на предмет додержання принципiв академiчноТ доброчесностi здiйснюеться
вiдповiдно до законодавства Украiни, цього Положення та Положення про
систему виявлення та запобiгання академiчному плагiату у Киiвському
нацiональному унiверситетi iMeHi Тараса ТIIевченка, а також iнших
нормативних aKTiB Унiверситету.

7.2. Перевiрка додержаннrI принципiв академiчноТ доброчесностi пiд час
присудження ступеня доктора фiлософiТ здiйснюеться вiдповiдно до Порядку
присудження ступеня доктора фiлософii та скасування рiшення разовоТ
спецiалiзованоТ вченоi ради закладу вищоТ освiти, науковоi установи про
присудження ступеня доктора фiлософii, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 12 сiчня2022 р. N 44.

7.3. Контроль за дотриманням докторською радою та здобувачем вимог
нормативно-правових aKTiB з питань атестацii наукових кадрiв здiйснюс
MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни (надалi - МОН), вiдповiдно до Порядку
присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 17 листопада202l р. Nч |l97.

8. OcHoBHi принципи об'сктивного оцiнювання результатiв навчання
8.1. Надiйнiсть. Завдання повиннi оцiнюватися в однаковий спосiб у

рiзних викладачiв в рiзний час.
8.2. Валiднiсть. Завдання мають оцiнювати визначенi результати

навчання. Використання TecTiB в оцiнцi результатiв навчання повинно бути
мiнiмiзованим.

8.З. Ефективнiсть. Завдання повиннi спонукати здобувачiв до глибокого,
та вдумливого навчання.

8.4. Справедливiсть. Здобувачi повиннi мати piBHi можливостi
демонструвати результати свого навчання. Лля тих здоОувачlв tз осоОлл
освiтнiми потребами, хто потребус - пропонувати €Lльтернативнi завдання.

свого навчання. .Щля тих здобувачiв iз особливими

8.5. Практичнiсть. Методи оцiнювання повиннi корелювати з ре€rльним
навантаженням i наявним часом у викладачiв i здобувачiв (час на пiдготовку
завдань здобувачами i час на перевiрку завдань викJIадачами).

8.6. Прозорiсть. Iнформацiя, правила, вимоги до оцiнювання повиннi
бути чiткими та детЕtлiзованим, доступними для Bcix учасникiв освiтнього
процесу.

8.7. Встановлення авторства. Форма/спосiб подачi завдання мають
забезпечувати надiйну iдентифiкацiю автора/виконавця.



9. Порядок звернень у разi виявлення фактiв порушення академiчноi
доброчесностi та розв'язання конфлiктiв

може бути подане до Унiверситету,
наукових iнститутiв будь-якою особою.

9.1. Повiдомлення про порушення принципiв академiчноi доброчесностi

Повiдомлення щодо наявностi у лисертацii та/або наукових публiкацiях, в
яких висвiтленi HayKoBi результати дисертацii, фактiв академiчного плагiату,
фабрикацiТ, фальсифiкацii може бути подане особою, яка с суб'ектом науковоТ i
науково-технiчноi дiяльностi.

У повiдомленнi зазначаються прiзвище та власне iм'я (для фiзичних осiб)
або повне найменування (лля юридичних осiб) та адреса особи, обцрунтування
та посилання на докази, що пiдтверджують наведенi у ньому обставини.

Повiдомлення про порушення принципiв академiчноТ доброчесностi
надсилаеться:

- в електроннiй формi з накладенням електронного пiдпису, що базуеться
на квалiфiкованому сертифiкатi електронного пiдпису, на офiцiйну адресу
електронноТ пошти Унiверситету (факультету, iнституту, iншого навч€шьно-
наукового Tal або наукового пiдроздiлу);

- в паперовiй формi за пiдписом особи, що його подае (керiвника
юридичноi особи), на адресу Унiверситету (факультету, iнституту, iншого
навччLпьно-наукового та"/ або наукового пiдроздiлу).

Щатою подання повiдомлення про порушення принципiв академiчноi
доброчесностi е дата його надходження до Унiверситету (факультету,
iнституту, iншого навчально-наукового таl або наукового пiдроздiлу).

AHoHiMHi повiдомлення про порушення принципiв академiчноi
доброчесностi, а також повiдомлення, надiсланi з порушеншIм зазначених

- пiдготовка рiшення про результати перевiрки порушення принципiв
академiчноi доброчесностi з висновком щодо визначення виду академiчноi
вiдповiдальностi (у разi пiдтверлження фактiв порушення принципiв
академiчноТ вiдповiдальностi).

9.З. Розгляд фактiв порушення академiчноi доброчесностi проводиться
конфiденцiйно з iнформуванням про хiд розгляду справи членiв органiв та

уповноважених комiсiй, що забезпечують реалiзацiю принципiв академiчноi
доброчесностi, керiвних органiв Унiверситету (факультету, iнституту, iншого
навчiLпьно-наукового та/ або наукового пiдроздiлу) та особи, щодо якоi
розглядаеться питання про порушення принципiв академiчноi доброчесностi.

9.4. Особа, щодо якоi розглядаеться питання про порушення принципiв

вимог не розглядаються.
9.2. Процедура розгляду фактiв порушення принципiв академiчноi

доброчесностi складасться з таких етапiв:
- iнформування особи про подання повiдомлення щодо порушеннrI нею

принципiв академiчноi доброчесностi;
- проведення перевiрки порушення принципiв академiчноi доброчесностi;

академiчноi доброчесностi, мас право:



- ознайомитись iз повiдомленням про порушення принципiв академiчноТ

доброчесностi, доданими до нього документами, та iншими матерiалами, Що

розглядаються органами та уповноваженими комiсiями, що забезпечують

реалiзацiю принципiв академiчноi доброчесностi, про результатами перевiрки
порушення принципiв академiчноi доброчесностi та iншою iнформацiею, яка
вiдноситься до розгляду факту порушення принципiв академiчноТ

доброчесностi;
- знати про дату, час i мiсце та бути присутньою на засiданнi органiв та

уповноважених комiсiй, що забезпечують реалriзацiю принципiв академiчноТ

доброчесностi при розглядi питаннrI щодо порушення нею принципiв
академiчноi доброчесностi ;

- за власною iнiцiативою чи запитом органiв та уповноважених комiсiй, що
забезпечують реалiзацiю принципiв академiчноi доброчесностi, надавати
письмовi чи ycHi пояснення по cyTi справи, вiдмовитись вiд пояснень у разi
запиту на ik надання;

- подавати апеляцii на рiшення органiв та уповноважених комiсiй, що
забезпечують ре€Lпiзацiю принципiв академiчноi доброчесностi, прийнятих за

результатами розгляду фактiв про порушення принципiв академiчноi
доброчесностi.

9.5. Апеляцii на рiшення органiв та уповноважених комiсiй, що
забезпечують реалiзацiю принципiв академiчноТ доброчесностi, прийнятi за

результатами розгляду фактiв про порушення принципiв академiчноТ
доброчесностi, подаються на iм'я ректора Унiверситету та розглядаються у
десятиденний TepMiH з наступного дня пiсля виходу наказу (доручення) ректора
про розгляд апеляцii, якщо iнший TepMiH не з€вначений в наказi (дорученнi).

АпеляцiТ на рiшення комiсiй з академiчноi доброчесностi факультетiв,
iнститутiв, навч€uIьно-наукових iнстиryтiв розглядаються Постiйною комiсiею
Вченоi ради з питань етики.

9.6. Органи та уповноваженi KoMicii, що забезпечують реалiзацiю
принципiв академiчноi доброчесностi розглядають питання про порушення
принципiв академiчноi доброчесностi протягом мiсяця з дати надходження до
Унiверситеry (факультету, iнституry, навчzLпьно-наукового iнституту)
вiдповiдного повiдомлення.

За рiшенням ректора Унiверситету (декана факультету, директора
iнституту, керiвника iншого навчztпьно-наукового таlабо наукового пiдроздiлу)
строк розгляду питання про порушення принципiв академiчноТ доброчесностi
може бути продовжений органами та уповноваженими комiсiями, що
забезпечують реалiзацiю принципiв академiчноi доброчесностi на строк до
трьох мiсяцiв з дати надходження до Унiверситету (факультету, iнституту,
iншого навч€Lльного таl або наукового пiдроздiлу) вiдповiдного повiдомлення.

10. Вiдповiдальнiсть за порушення академiчноi доброчесностi
10.1 Встановлення факту порушення академiчноТ доброчесностi з боку

здобувачiв освiти передбачае TaKi види академiчноi вiдповiдальностi, якi
можуть бути iнiцiйованi вiдповiдною комiсiсю:

10.1.1 пiд час поточного та пiдсумкового контролю:
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- попередження;
- повторне проходження та оцiнювання контролъних (самостiйних) робiт,/

iспиту, залiку;
- повторне виконання курсовоi роботи;
- повторне проходження вiдповiдного освiтнього компоненту ocBiTHboT

програми;
- РеКоМендацiя щодо виключення здобувача iз реЙтинry претендентiв на

отримання академiчноi стипендii;
- рекомендацiя щодо позбавлення здобувача академiчноТ стипендii;
- рекомендацiя керiвним органам лрийняти рiшення про вiдрахування

здобувача освiти з Унiверситету.
10.1 .2 у процесi пiдготовки до пiдсумковоТ атестацii, пiдготовки

квалiфiкацiйних робiт та пiд час проведення пiдсумковоi атестацii:
- повторне виконання окремого роздiлу квалiфiкацiйноi роботи;
- повторне виконання кв€Lпiфiкацiйноi роботи;
- повторне проходження пiдсумковоi атестацii;
- рекомендацiя знrIти квалiфiкацiйну роботу iз захисту;
- рекомендацiя ВченiЙ радi Унiверситету скасувати рiшення р€вовоi ради

про присудження ступеня доктора фiлософii.
|0.2. Встановлення факту порушення академiчноi доброчесностi

науково-педагогiчними, науковими, педагогiчними працiвниками
Унiверситеry (нада-rri працiвники) передбачас TaKi види академiчноТ
вiдповiдаrrьностi, що може iнiцiювати вiдповiдна комiсiя:

l0.2.1.y разi порушення пiд час проведення контрольних заходiв та
оцiнювання:

- попередження;
- рекомендацiя обмежити участь працiвника у роботi керiвних, робочих та

дорадчих органах iнституту, факультету, Унiверситету на певний TepMiH;
- рекомендацiя виключити працiвника з роботи керiвних, робочих та

дорадчих органах факультету, iнституту, навч€Lпьно-наукового iнституту,
Унiверситету;

- рекомендацiя керiвним органам Унiверситету прийняти рiшення про
застосування до працiвника заходiв дисциплiнарноi вiдповiдальностi.

\0.2.2. у разi порушення в процесi пiдготовки дисертацiйного дослiдження
та його захисту:

- попередження;
- повторне виконання дисертацiйного дослiдження чи його окремих

частин;
- рекомендацiя зняти дисертацiю iз захисту у разовiй (локторськiй) радi;
- рекомендацiя разовiй (докторськiй) радi звернути увагу на встановлення

фактiв порушення принципiв академiчноi доброчесностi пiд час захисту роботи.
l0.2.З. в процесi виконаннrI та подання заключних звiтiв НШ:
- позбавлення працiвника права брати r{асть в конкурсах на отримання

фiнансування для проведення наукових дослiджень та реалiзацiТ ocBiTHix
проектiв, стипендiй, грантiв тощо.

- попередження.
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10.2.4. пiд час процесу проходження конкурсу на замiщення посади або
переукладання контракту :

- рекомендацiя Вченiй радi Унiверситету обмежити участь працiвника у
роботi керiвних, робочих та дорадчих органах Унiверситету на певний TepMiH;

- рекомендацiя Вченiй радi Унiверситету виключити працiвника з роботи у
керiвних, робочих та дорадчих органах Унiверситету;

- рекомендацiя Вченiй радi Унiверситеry позбавити права працiвника
брати участь у роботi визначених законом органiв чи займати визначенi
законом посади;

- рекомендацiя Вченiй радi Унiверситету позбавити працiвника почесних
звань, нагород, стипендiй, присуджених Унiверситетом;

- рекомендацiя Вченiй радi Унiверситету позбавити працiвника
присудженого ступеня освiтньо-наукового, освiтньо-творчого рiвня чи
присвоеного вченого звання;

- рекомендацiя Вченiй радi Унiверситету вiдмовити працiвнику в

рекомендацii щодо присвоення вченого звання або наукового ступеня;
- рекомендацiя керiвним органам Унiверситету прийняти рiшення про

застосування до працiвника заходiв дисциплiнарноТ вiдповiдальностi.
10.2.5. пiд час процедури/ у процесi отримання вченого звання можуть

бути призначенi TaKi види вiдповiдальностi:
- рекомендацiя Вченiй радi Унiверситету обмежити )лIасть працiвника у

роботi керiвних, робочих чи дорадчих органах Унiверситету на певний TepMiH;
- рекомендацiя Вченiй радi Унiверситету виключити працiвника з роботи у

керiвних, робочих чи дорадчих органах Унiверситету;
- рекомендацiя Вченiй радi Унiверситеry позбавити працiвника права

брати участь у роботi визначених законом органiв чи займати визначенi
законом посади;

- рекомендацiя Вченiй радi Унiверситету позбавити працiвника почесних
звань, нагород, стипендiй, присуджених Унiверситетом;

- рекомендацiя Вченiй радi Унiверситету позбавити працiвника
присудженого ступеня освiтньо-наукового, освiтньо-творчого рiвня чи
присво€ного вченого звання;

- рекомендацiя Вченiй радi Унiверситету вiдмовити працiвнику в

рекомендацii щодо присвоення вченого звання або наукового ступеня;
- рекомендацiя керiвним органам Унiверситету прийняти рiшення про

застосування до працiвника заходiв дисциплiнарноТ вiдповiдальностi.
1 0.3. Внаслiдок встановлення фактiв порушення академiчноi доброчесностi

в процесi пiдготовки та подання тез, матерiалiв конференцii, рукописiв статей,
посiбникiв, пiдру^rникiв, навч€lльно-методичноi лiтераryри (матерiалiв) та
монографiй можуть призначатися TaKi види академiчноi вiдповiдальностi:

- проведення додатковоi перевiрки на наявнiстъ ознак академiчного
плагiату Bcix робiт, автором яких с працiвник;

- вiдкликання з розгляду (друку) робiт, пiдготовка яких була здiйснена з
порушенням принципiв академiчноi доброчесностi;

- попередження.
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11 Заходи з пiдтримки культури академiчноi доброчесностi та iT
популяризацii

1 1 .1 Iнформування здобувачiв вищоi освiти та працiвникiв УнiверситетУ
про необхiднiсть дотримання нормативних
питання академiчноi доброчесностi.

документiв, якi регламентують

|l,2 Створення та пiдтримка iнформацiйного ресурсу з питань

академiчноI доброчесностi - веб-сторiнки на офiцiйному сайтi Унiверситету.
1 1.3 Постiйна пiдтримка комунiкативного простору для проведення

широких та рiзнопланових дискусiй (круглi столи, панельнi дискусiТ, вебiнари,
iнтерактивнi зустрiчi) мiж BciMa членами унiверситетськот спiльноти навколо

питань академiчноi доброчесностi, зовнiшнiх та внутрiшнiх загроз, СКЛаДНИХ

кеисlв.
11.4 Створення та розповсюдження вiзуального продукту (постери,

вiдеоролики), в якому пропагусться академiчна доброчеснiсть, демонструються
складнi кейси.

l 1.5 Включення в сертифiкатнi ocBiTHi програми для пiдвищення
квалiфiкацiТ викладачiв тем, пов' язаних з академiчною доброчеснiстю.

11.6 Пiдготовка та впровадження в освiтнiй процес навч€lльно-

методичних матерiалiв для модулiв <<Академiчна доброчеснiсть>> для
навч€шьних дисциплiн <Вступ до унiверситетських стуДiй), <<ЕТИКа>>,

<Професiйна та корпоративна етика), <<Методологiя та органiзацiя наукових

дослiджень з основами iнтелектуальноi власностi>>, <<Академiчне письМо).
l1.7 Розмiщення в репозитарii Унiверситету навч€uпьних, науково-

методичних i наукових робiт здобувачiв та спiвробiтникiв УнiверситеТУ.
11.8 Розробка та вручення першокурсникам довiдника щодо iх прав i

обов'язкiв пiд час навчання в Унiверситетi.
1 1.9 Пiдтримка постiйного каналу онлайн-комунiкацiТ, скриньок для

повiдомлень про порушення академiчноi доброчесностi.
1 1.10 Щорiчний монiторинг стану забезпечення дотримання академiчноi

доброчесностi шляхом опитувань науково-педагогiчних працiвникiв Та

студентiв.

Поzоdжено:

Проректор з науковоI роботи Ганна ТоЛСТАНоВА

Начальник юридичного вiддiлу Iрина САЛЕНКО
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