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університету імені Г.С. Сковороди від «24» червня 2022 р. протокол № 5.
УВЕДЕНО В ДІЮ наказом ректора від «27» червня 2022 р. № 66 – од.

Розділ 1. Загальні положення
1.1. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та
визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього
процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої)
діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових
(творчих) досягнень.
1.2. Кодекс академічної доброчесності (далі - Кодекс) Харківського
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (далі

-

Університет) регулює відносини із дотримання академічної доброчесності
здобувачами

вищої

освіти

(далі

-

здобувачі),

педагогічними,

науково-

педагогічними, науковими працівниками та іншими категоріями працівників
Університету (далі - працівники).
1.3. Зміст термінів, принципів та процедур, що використовуються у Кодексі,
відповідає Законам України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і
науково-технічну

діяльність»,

«Про

авторське

право

і

суміжні

права»,

нормативно-правовим актам Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і
науки України, Кодексу академічної доброчесності Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти (далі - Кодекс Національного агентства).

Розділ 2. Суб’єкти забезпечення дотримання академічної доброчесності
2.1. Управління забезпеченням дотримання академічної доброчесності в
Університеті здійснює проректор з наукової, інноваційної та міжнародної
діяльності.
2.2. Проректором

з

наукової,

інноваційної,

міжнародної

діяльності

створюється група сприяння академічній доброчесності (далі - Група). Група
складається з гарантів освітньо-наукових програм (далі - ОНП), директора
наукової бібліотеки, завідуючого відділом аспірантури та докторантури, голови

СНТ, представника РМУ, голови ССМУ. Керівник групи призначається наказом
ректора.
2.3. Основними завданнями Групи є:
-

координація дотримання академічної доброчесності на ОНП;

-

розробка і вдосконалення нормативної та інформаційної бази

Університету

з

питань

сприяння

академічній

доброчесності,

механізмів

запобігання, виявлення та процедуру розгляду випадків порушення академічної
доброчесності в Університеті;
-

популяризація

дотримання

академічної

доброчесності

серед

здобувачів вищої освіти та працівників;
-

залучення здобувачів та їх об’єднань, стейкхолдерів до популяризації

академічної доброчесності в Університеті.
2.4. Діяльність Групи провадиться на підставі затверджених проректором
з наукової, інноваційної і міжнародної діяльності планах роботи. Про результати
своєї діяльності та виконання планів роботи Група звітує проректору з наукової,
інноваційної і міжнародної діяльності наприкінці кожного навчального семестру.
2.5. Для здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності
на ОНП спеціальностей кожного рівня вищої освіти створюється Комісія з
академічної доброчесності (далі - Комісія).
2.6. Комісія

створюється

та

очолюється

гарантом

ОНП.

Комісія

складається з членів групи забезпечення спеціальності, голови ССМУ та СНТ
факультету.
2.7. Основними завданнями Комісії є:
-

забезпечення дотримання академічної доброчесності на ОНП;

-

розгляд заяв про порушення стандартів, принципів або вимог

академічної доброчесності на ОНП;

притягнення

-

до

академічної

відповідальності

здобувачів

та

працівників Університету, які не дотримуються стандартів, принципів та вимог
академічної

доброчесності

на

ОНП,

встановлених

Кодексом,

чинним

законодавством та Кодексом Національного агентства;
2.8. Діяльність Комісії провадиться у формі засідань на підставі поданої
заяви про порушення стандартів, принципів, вимог академічної доброчесності на
ОНП. Для винесення рішення Комісія використовує усі

доступні засоби для

встановлення чи відсутності факту порушення стандартів, принципів, вимог
академічної доброчесності на ОНП. Рішення приймається Комісією простою
більшістю голосів.
2.9. Про результати своєї діяльності Комісія звітує проректору з наукової,
інноваційної та міжнародної діяльність наприкінці кожного навчального
семестру.
2.10. Дотримання академічної доброчесності забезпечуються працівниками,
здобувачами та їх об’єднаннями, усіма структурними підрозділами Університету.
2.11. Конфлікти, що виникають у сфері забезпечення дотримання
академічної доброчесності вирішуються Комісією з етики та управління
конфліктами Університету.

Розділ 3. Заходи забезпечення дотримання академічної доброчесності
3.1. Заходи

забезпечення

дотримання

академічної

доброчесності

поділяються на інформаційні, просвітницькі та контрольні.
3.2. Інформаційні
доброчесності

заходи

здійснюється

через

забезпечення
розміщення

дотримання
на

академічної

офіційній

сторінці

Університету, його структурних підрозділів, стендах, банерах, листівках,
брошурах

і

т.п.

інформаційних,

нормативних,

методичних

матеріалів,

присвячених академічній доброчесності та попередженню академічного плагіату.

3.3. Просвітницькі

заходи

забезпечення

дотримання

академічної

доброчесності здійснюється через проведення форумів, курсів, семінарів,
тренінгів, колоквіумів, зібрань, нарад, програм підвищення кваліфікації і т.п. з
питань присвячених академічній доброчесності та попередженню академічного
плагіату.
3.4. Контрольні

заходи

забезпечення

дотримання

академічної

доброчесності здійснюється через анкетування здобувачів та працівників з питань
порушень академічної доброчесності і обов’язкової перевірки наукових,
навчально-методичних, кваліфікаційних, навчальних та науково-дослідних робіт
на наявність ознак академічного плагіату.
3.5. Перевірка навчальної та науково-дослідної роботи на наявність ознак
академічного плагіату здійснюється працівником, який координує написання
навчальної роботи, усіма доступними методичними та технічними засобами.
Працівник, який координує написання навчальної роботи, зазначає у рецензії на
навчальну роботу, що вона не містить ознак академічного плагіату. Працівник
Університету, який координує написання навчальної роботи, інформує Комісію за
ОНП про факти виявлення академічного плагіату.
3.6. Перевірка дисертацій аспірантів та докторантів на наявність ознак
академічного плагіату здійснюється відповідно до Інструкції про порядок
перевірки дисертацій аспірантів і докторантів на наявність академічного плагіату,
що затверджується наказом ректора Університету. Про факти виявлення
академічного плагіату інформується Комісія за ОНП.

Розділ 4. Відповідальність за порушення академічної доброчесності
4.1. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науковопедагогічними та науковими працівниками передбачає:

-

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок,

тверджень, відомостей;
-

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

-

надання

достовірної

інформації

про

методики

і

результати

досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науковопедагогічну, творчу) діяльність;
-

контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами

освіти;
-

об’єктивне оцінювання результатів навчання.

4.2. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
-

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми
потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і
можливостей);
-

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок,

тверджень, відомостей;
-

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

-

надання достовірної інформації про результати власної навчальної

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела
інформації.
4.3. Порушенням академічної доброчесності вважається:
-

академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю)

наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів
власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів
(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

-

самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше

опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів. Не є
самоплагіатом оприлюднення без посилань наукових результатів, які раніше були
оприлюднені автором у ЗМІ, соціальних мережах, навчальних та науковопопулярних виданнях;
-

фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в

освітньому процесі або наукових дослідженнях;
-

фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що

стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
-

списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх

джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час
оцінювання результатів навчання;
-

обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної

освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу;
формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація,
фальсифікація та списування;
-

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;
-

необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки

результатів навчання здобувачів освіти;
-

надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання

результатів навчання допомоги чи створення перешкод, не передбачених умовами
та/або процедурами проходження такого оцінювання;

-

вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза,

примушування тощо) на педагогічного (науково-педагогічного) працівника з
метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання.
4.4. Підставою притягнення до відповідальності за порушення академічної
доброчесності є виявлений факт порушення академічної доброчесності. Форми та
види порушень академічної доброчесності визначаються відповідно до положень
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науковотехнічну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», нормативноправових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України,
Кодексу Національного агентства.
4.5. За

порушення

академічної

доброчесності

у

навчальній

роботі

працівник, який координує написання навчальної роботи, може притягнути
здобувачів до такої академічної відповідальності:
-

повторне проходження оцінювання навчальної роботи;

-

зниження результатів оцінювання за навчальним компонентом.

За повторне порушення академічної доброчесності у навчальній роботі
Комісія може притягнути здобувачів до такої академічної відповідальності:
-

відрахування із Університету;

-

позбавлення академічної стипендії;

-

позбавлення наданих Університетом пільг з оплати навчання.

Рішення Комісії затверджується ректором Університету.
4.6. За порушення академічної доброчесності у кваліфікаційній роботі
Комісія здобувачі можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності
як недопущення кваліфікаційної роботи до публічного захисту без права
повторної подачі до захисту цієї кваліфікаційної роботи.
Рішення Комісії затверджується ректором Університету.

4.7. За

порушення

академічної

доброчесності

педагогічні,

науково-

педагогічні та наукові працівники Університету можуть бути притягнені до такої
академічної відповідальності:
-

відмова у присудженні ступеня освітньо-наукового чи освітньо-

творчого рівня чи присвоєнні вченого звання;
-

позбавлення присудженого ступеня освітньо-наукового чи освітньо-

творчого рівня чи присвоєного вченого звання;
-

відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного

звання, кваліфікаційної категорії;
-

відкликання з розгляду (друку) робіт, автором яких є порушник і

підготовка яких була здійснена з порушенням академічної доброчесності;
-

позбавлення

права

брати

участь

у

конкурсах на

отримання

фінансування для проведення наукових-досліджень та реалізації освітніх
проєктів, стипендій, грантів тощо;
-

обмеження права бути керівником, рецензентом кваліфікаційних,

наукових, навчально-методичних робіт, які виконуються в Університеті, строком
від одного до трьох років.
Притягнення

до

академічної

доброчесності

педагогічних,

науково-

педагогічних та наукових працівників Університету здійснюється Вченою Радою
за

поданням

Комісії.

Рішення

Вченої

Ради

затверджується

ректором

Університету.
4.8. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею
академічної доброчесності, має такі права:
-

ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення

факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

-

особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення

або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні
доказів порушення академічної доброчесності;
-

знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду

питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та
притягнення її до академічної відповідальності;
-

оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності

до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.
4.9. Оскарження рішення про притягнення здобувача до академічної
відповідальності за порушення академічної доброчесності у навчальній роботі
здійснюється шляхом подачі заяви до Комісії.
Оскарження

рішення

про

притягнення

здобувача

до

академічної

відповідальності за порушення академічної доброчесності у кваліфікаційній
роботі здійснюється шляхом подачі заяви до Комісії з етики та управління
конфліктами Університету.
Оскарження рішення про притягнення працівника Університету або
здобувача

до

академічної

відповідальності

за

порушення

академічної

доброчесності у наукових, навчально-методичних роботах здійснюється шляхом
подачі заяви до Комісії з етики та управління конфліктами Університету.
Строк подачі заяви для оскарження рішення про притягнення до
академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності у Комісії
становить десять днів, у Комісії з етики та управління конфліктами і Університету
- один місяць.
4.10. Особи,

винні

у порушенні академічної доброчесності несуть

дисциплінарну, матеріальну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну
відповідальність відповідно до чинного законодавства.

5. Прикінцеві положення
5.1.
Кодекс затверджується Вченою радою Університету і вводиться в дію
наказом ректора. У такому ж порядку Кодекс скасовується.

