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ПОЛОЖЕННЯ 

про академічну доброчесність в «Одеському державному 

університеті   внутрішніх справ» 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. Положення про академічну доброчесність Одеському державному 

університеті внутрішніх справ(далі - Положення) закріплює норми та 

правила етичної поведінки, професійного спілкування між науково-

педагогічними, педагогічними працівниками Одеського державного 

університету внутрішніх справ (далі - ОДУВС), здобувачами вищої освіти.  

1.2. Це Положення розроблено на основі Конституції України, Законів 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», 

«Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту ОДУВС, 

Правил внутрішнього розпорядку ОДУВС, Колективного договору та інших 

нормативно-правових актів чинного законодавства України та нормативних 

(локальних) актів ОДУВС.  

1.3. Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних 

стандартів в усіх сферах діяльності ОДУВС (освітній, науковій, виховній 

тощо), підтримки особливих взаємовідносин між науково-педагогічними, 

педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти, запобігання 

порушення академічної доброчесності.  

1.4. Науково-педагогічні працівники, педагогічні працівники та 

здобувачі вищої освіти, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне 

виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого 

академічного середовища для забезпечення дієвої організації освітнього 

процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення 

престижу ОДУВС, зобов’язуються виконувати норми даного Положення.  

1.5. Норми цього Положення закріплюють правила поведінки 

безпосередньо у трьох основних сферах – освітній (навчальній), науковій та 

виховній (морально-психологічний клімат у колективі). 

 

                      

2. ПОЛІТИКА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 



2.1. 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. 

2.2. Академічна доброчесність науково-педагогічних працівників 

спрямована на: 

2.2.1. дотримання загальноприйнятих етичних норм, положень 

Конституції України, норм законодавства України, локальних нормативних 

актів ОДУВС; 

2.2.2. об’єктивне та неупереджене оцінювання знань та вмінь 

здобувачів вищої освіти; ефективне виконання своїх функціональних 

обов’язків; підвищення кваліфікації; 

2.2.3. дотримання правил посилання на джерела інформації у разі 

використання відомостей, написання методичних матеріалів, наукових робіт 

тощо; 

2.2.4. здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності 

здобувачами вищої освіти; 

2.2.5. дотримання законодавства із запобігання корупції, уникнення 

конфлікту інтересів; 

2.2.6. негайного повідомлення керівництва ОДУВС у разі отримання 

для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що 

становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам 

окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам 

2.2.7. нести відповідальність за порушення академічної доброчесності. 

2.3. Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти передбачає: 

2.3.1. дотримання загальноприйнятих етичних норм, положень 

Конституції України, норм законодавства України, локальних нормативних 

актів ОДУВС; 

2.3.2. самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання; 

2.3.3. повагу честі і гідності інших осіб, навіть, якщо їх погляди 

відрізняються від ваших; 

2.3.4. бути присутнім на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, 

викликаних поважними причинами; 

2.3.5. негайно повідомляти керівництво ОДУВС у разі отримання для 

виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять 

загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам громадян, 

юридичних осіб, державним або суспільним інтересам. 

2.3.6. нести відповідальність за порушення академічної доброчесності 

 

      

           

3.ЕТИЧНІ НОРМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.АКАДЕМІЧНИЙ 

ПЛАГІАТ 



 

3.1. Науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти 

зобов’язані в процесі своєї діяльності дотримуватися принципу академічної 

доброчесності та етичних норм наукової діяльності. 

3.2. Порушенням етичних норм наукової діяльності є: 

3.2.1. виконання на замовлення та (або) продаж академічних текстів 

(контрольних, курсових, дипломних робіт, дисертаційних досліджень і 

навчальної літератури); 

3.2.2. порушення методики виконання досліджень; 

3.2.3. академічна фальсифікація та фабрикація; публікація вигаданих 

результатів досліджень; 

3.2.4. приписування результатів колективної діяльності одній або 

окремим особам без узгодження з іншими учасниками авторського колективу 

або внесення до списку авторів наукової чи навчально-методичної праці осіб, 

які не брали участь у створенні наукового продукту; 

3.2.5. 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, 

без належного оформлення посилань; 

3.2.6. надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної 

освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу, у 

тому числі при заповненні анкети для рейтингування науково-педагогічних 

працівників. 

3.3. Використання запозичених текстів у письмових роботах 

допускається за умови, що зазначені всі джерела запозичень. Перевірці на 

академічний плагіат підлягають: 

3.3.1. дисертаційні роботи і автореферати. Організацію перевірки 

здійснюють голови спеціалізованих рад; 

3.3.2. навчальні (курсові роботи (проекти), реферати тощо) та 

кваліфікаційні (дипломні роботи, (проекти)) роботи здобувачів вищої освіти 

ступенів «бакалавр» і «магістр», науково-методичні праці (підручники, 

навчальні посібники, конспекти лекцій), монографії та інші роботи, що 

вимагають рекомендації Вченої ради ОДУВС до видання. Організацію 

перевірки вищезазначених матеріалів здійснюють завідувачі кафедр; 

3.3.3. рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редакцій 

наукових журналів. Організацію перевірки здійснюють головні редактори 

наукових журналів (відповідальні секретарі) та керівники структурних 

підрозділів, які організовують відповідні заходи. 

3.4. Форми академічного плагіату:  

3.4.1. використання у власному творі чужих матеріалів (зображень, 

тексту), у тому числі з мережі Інтернет, без належних посилань; 

3.4.2. перефразування або цитування матеріалу, створеного іншою 

особою, як опублікованого, так і ні, без належного дотримання правил 

цитування; 



3.4.3. спотворене представлення чужих ідей, їх синтез або компіляція з 

першоджерел; - представлення в якості власного твору (есе, курсової роботи, 

дипломного проекту, тез, статті тощо) матеріалу, що був отриманий з 

Інтернету або від третіх осіб в обмін на фінансову винагороду / послугу чи 

соціальні зв’язки; 

3.4.4. посилання на джерела, які не використовувалися в роботі;  

3.4.5.використання під час контрольних заходів заборонених 

допоміжних матеріалів або технічних засобів (шпаргалки, мікронавушники, 

телефони, планшети тощо); 

3.4.6. складання всіх форм семестрового контролю (іспит, залік тощо) 

підставними особами; 

3.4.7. списування; 

3.4.8. повторне використання раніше виконаної іншою особою 

письмової роботи (лабораторної, контрольної, індивідуальної, курсової, 

дипломної тощо); 

3.4.9. повторна публікація своїх наукових результатів.  

 

4.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

4.1. Це Положення затверджується рішенням Вченої ради ОДУВС та 

вводиться в дію наказом ректора  ОДУВС. 

4.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням Вченої 

ради «ОДУВС» та вводяться в дію наказом ректора ОДУВС. 

Положення розглянуто і затверджено на засіданні Вченої ради Державного 

вищого навчального закладу «Одеський державний університет внутрішніх 

справ».  
 


