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ПОЛОЖЕННЯ 

про академічну доброчесність в Одеському державному 

університеті внутрішніх справ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Положення про академічну доброчесність у Одеському державному 

університеті внутрішніх справ (далі - Положення) закріплює норми та 

правила етичної поведінки та професійного спілкування між учасниками 

освітнього процесу, визначає принципи, цінності, норми, правила та умови 

дотримання академічної доброчесності, порядок перевірки та критерії 

оцінювання академічного плагіату, види порушень норм і правил академічної 

доброчесності, заходи їх попередження, виявлення та відповідальності за їх 

порушення, права учасників освітнього процесу, стосовно яких виявлено 

факт порушення академічної доброчесності. 

1.2. Положення розроблено відповідно до загальнолюдських цінностей, 

норм Конституції України, Декларації прав людини, Конвенції ООН «Про 

права дитини», 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», Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261, 

Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, Етичного кодексу 

ученого України, затвердженого постановою загальних зборів Національної 

академії наук України від 15 квітня 2009 року, Правил етичної поведінки 

поліцейських, затверджених наказом МВС України від 9 листопада 2016 року 

№ 1179, листа Міністерства освіти і науки України від 24 жовтня 2017 року 

№ 1/9-565 «Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої 

освіти», Статуту ОДУВС та інших нормативно-правових актів чинного 

законодавства України та нормативних (локальних) актів ОДУВС.  

1.3. Академічна доброчесність – сукупність етичних принципів та 

визначених законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими 

законодавчими та нормативно-правовими актами 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 і є складовою 



системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти ОДУВС. 

1.4. Наукова етика – сукупність встановлених та визнаних академічною 

спільнотою норм поведінки, правил, моралі працівників, зайнятих у сфері 

науково-технічної та науково-педагогічної діяльності. 

1.5. Суб’єктами академічної доброчесності є педагогічні, наукові, 

науково-педагогічні, інші працівники та здобувачі вищої освіти ОДУВС. 

1.6. Норми та правила цього Положення є однаковими для всіх 

учасників освітнього процесу ОДУВС. 

 

2. ЦІННОСТІ, ПРИНЦИПИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА 

КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

2.1. Права і свободи людини, покладені в основу механізму 

забезпечення академічної доброчесності, закладають підґрунтя для 

формування розумної, обізнаної та відповідальної особистості, забезпечують 

високу якість результатів освітньої та наукової діяльності, стимулюють її 

творчість.  

2.2. Для забезпечення академічної доброчесності учасники освітнього 

процесу мають дотримуватися таких принципів:  

– верховенства права; 

 – соціальної справедливості;  

– рівноправності;  

– законності;  

– науковості;  

– професіоналізму та компетентності;  

– поваги та взаємної довіри;  

– відкритості й прозорості.  

2.3. Культура поведінки учасників освітнього процесу ОДУВС:  

2.3.1. Педагогічні, наукові та науково-педагогічні працівники повинні 

дотримуватися академічної доброчесності, забезпечувати контроль за її 

дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності, 

уникати авторитарності та категоричності, погроз, примусу чи насильства, 

постійно дбати про культуру мовлення.  

2.3.2. Здобувачі освіти повинні виконувати вимоги освітньої програми 

(індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуватися норм 

і правил академічної доброчесності, досягати результатів навчання, 

передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти.  

2.3.3. Усі учасники освітнього процесу мають бути ввічливими, 

тактовними, стриманими й коректними, дотримуватися норм етикету, 

слідкувати за власним зовнішнім виглядом, зберігати самоконтроль і 

витримку, уникати конфліктів, проявів негативних емоційних реакцій та 

будь-яких дій, що ображають особистість, принижують її людську честь і 

гідність, не вживати ненормативної лексики, грубих і образливих висловів. 



3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

(ПЕДАГОГІЧНИХ, НАУКОВИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ, 

ІНШИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ) ОДУВС 

ЩОДО ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА 

ЗАХОДИ З ЇЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

 

3.1. Педагогічні, наукові, науково-педагогічні та інші працівники 

ОДУВС зобов’язані:  

– дотримуватися Конституції України, Декларації прав людини, 

Конвенції ООН «Про права дитини», законодавчих та підзаконних актів; 

 – утверджувати позитивний імідж закладу вищої освіти, 

примножувати його традиції; 

 – дотримуватися етичних норм спілкування на засадах партнерства, 

взаємоповаги, толерантності стосунків;  

– належним чином посилатися на джерела інформації у разі 

використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

 – дотримуватися норм законодавства про авторське право і суміжні 

права;  

– надавати достовірну інформацію про методики і результати 

досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну 

(наукову, науково-педагогічну, творчу) діяльність;  

– контролювати дотримання академічної доброчесності здобувачами 

освіти;  

– об’єктивно та неупереджено оцінювати результати навчання;  

– у разі отримання інформації про факти неналежного виконання 

учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення ними 

Конституції та законів України невідкладно повідомляти керівництво 

підрозділу або закладу вищої освіти. 

3.2. Здобувачі вищої освіти:  

– сприяти збереженню та примноженню традицій закладу вищої освіти, 

підвищенню його престижу власними досягненнями в навчанні та науковій 

діяльності;  

– самостійно виконувати навчальні завдання, поточний та підсумковий 

контроль за результатами навчання; 

 – з повагою ставитися до педагогічних, наукових, науково-

педагогічних та інших працівників, здобувачів освіти;  

– належним чином посилатися на джерела інформації в разі 

використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

 – дотримуватися норм законодавства про авторське право та суміжні 

права;  

 – надавати достовірну інформацію про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації;  

– бути присутніми на навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних 

поважними причинами;  



– уникати пропозицій неправомірної вигоди за отримання будь-яких 

переваг;  

– не здійснювати або не заохочувати будь-яким способами зміни 

отриманої оцінки;  

– у разі отримання інформації про факти неналежного виконання 

учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення ними 

Конституції та законів України невідкладно повідомляти керівництво 

навчального підрозділу.  

3.3. Для упередження недотримання норм та правил академічної 

доброчесності в ОДУВС застосовується такий комплекс профілактичних 

заходів:  

– інформування учасників освітнього процесу про необхідність 

дотримання норм та правил академічної доброчесності, професійної етики;  

– розповсюдження методичних та інших матеріалів;  

– проведення семінарів з учасниками освітнього процесу з питань 

інформаційної діяльності ОДУВС, методики підготовки наукових, 

навчальних робіт, правил опису джерел та оформлення цитувань;  

– ознайомлення учасників освітнього процесу з цим Положенням;  

– посилення контролю завідувачів кафедр, наукових лабораторій, 

наукових керівників дисертаційних робіт за правильним оформленням 

посилань на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, 

відомостей тощо;  

– перевірка наукових робіт, дисертаційних робіт на наявність 

академічного плагіату;  

– експертна оцінка та (або) технічна перевірка за допомогою 

спеціалізованих програмно-технічних засобів щодо наявності академічного 

плагіату в підготовлених до захисту дисертаційних дослідженнях. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ АКАДЕМІЧНОЇ 

ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 

4.1. Порушеннями академічної доброчесності є:  

– академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) 

наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів 

власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів 

інших авторів без зазначення авторства, а саме: копіювання чужої наукової 

роботи чи декількох робіт та оприлюднення результатів під своїм іменем; 

створення суміші власного та запозиченого тексту без належного цитування 

джерел; рерайт – перефразування чужої праці без згадування оригінального 

автора;  

– академічне шахрайство – будь-які дії учасників освітнього процесу 

змістом яких є: посилання на джерела, які не використовувалися в роботі; 

використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних 

матеріалів або технічних засобів (шпаргалки, мікронавушники, телефони, 



планшети тощо); проходження процедур контролю знань підставними 

особами;  

– виконання на замовлення та (або) продаж академічних текстів 

(дисертацій, дипломних, курсових робіт, навчальної літератури);  

– компіляція – створення значного масиву тексту шляхом копіювання із 

різних джерел без внесення в нього правок, посилань на авторів та 

«маскуванням» шляхом написання перехідних речень між скопійованими 

частинами тексту; 

 – 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;  

– отримання неправомірної вигоди – 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; 

– парафраз – переказ своїми словами чужих думок, ідей або тексту. 

Сутність парафрази полягає в заміні слів (знаків), фразеологічних оборотів 

або пропозицій при використанні будь-якої авторської наукової праці 

(збереженої на електронних або паперових носіях, у тому числі розміщеної в 

мережі Інтернет);  

– піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав – 

використання об’єктів авторського права і суміжних прав з метою отримання 

комерційної вигоди без згоди правовласників;  

– 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 продукту;  

– самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних 

раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;  

– списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час 

оцінювання результатів навчання;  

– 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. 

– 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. 

4.2. За порушення 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 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; 

попередження. 

4.3. 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 ОДУВС; 

позбавлення академічної стипендії; 

позбавлення наданих університетом пільг з оплати навчання; 

попередження. 

4.4. Види академічної відповідальності учасників освітнього процесу за 

конкретні порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними 

законами. 

4.5. Виявлення в поданій до захисту дисертації (науковій доповіді) 

академічного плагіату є підставою для відмови у присудженні відповідного 

наукового ступеня. 

Виявлення академічного плагіату у захищеній дисертації (науковій 

доповіді) є підставою для скасування рішення спеціалізованої вченої ради 

про присудження наукового ступеня та видачу відповідного диплома.. 

Скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження 

наукового ступеня у разі виявлення академічного плагіату здійснюється 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти за поданням 

Комітету з питань етики у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України, та може бути оскаржене відповідно до законодавства. 

 

 



5. ПОРЯДОК ВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ 

ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 

5.1. Процедура запобігання та виявлення академічного плагіату 

передбачає перевірку всіх кваліфікаційних робіт (далі – робота). Результат 

перевірки є важливою умовою допуску здобувача вищої освіти до її захисту. 

5.2. Процедура запобігання та виявлення академічного плагіату може 

передбачати також перевірку рукописів видань, наукових статей та інших 

документів (робіт) відповідно до потреб Університету. У цьому випадку 

результат перевірки є умовою рекомендації роботи до оприлюднення 

(публікації та/або поширення через мережу Інтернет).  

5.3. Процедура запобігання та виявлення академічного плагіату в 

ОДУВС базується на таких основних принципах академічної доброчесності:  

– усвідомлення важливості академічної доброчесності,  

– повага до навчання та самоосвіти,  

– повага до авторів як до особистостей,  

– створення атмосфери довіри у колективах (підрозділах),  

– заохочення відповідальності за академічну доброчесність,  

– формулювання чітких вимог до виконання робіт,  

– розроблення справедливих і релевантних форм оцінювання робіт,  

– обмеження можливості академічної нечесності,  

– абсолютне протистояння академічній нечесності,  

– підтримання загальноуніверситетських стандартів академічної 

доброчесності. 

5.4. Для перевірки текст остаточного варіанту роботи, підтверджений 

науковим керівником (для здобувачів), має бути поданий на кафедру (у 

спеціалізовану вчену раду – для дисертацій) у роздрукованому та 

електронному форматі ODT (Open Office Document), DOC and DOCX 

(Microsoft Word) або PDF (редагована версія) (для дисертацій термін 

встановлюється в межах проведення попередньої експертизи). 

5.5. Друкована та електронна версії роботи мають бути ідентичними. 

Контроль за порівнянням друкованої та електронної версій роботи забезпечує 

кафедра (спецрада).  

5.6. Відповідальний працівник ВОНР передає електронний варіант 

роботи Адміністраторові антиплагіатної системи (далі – Адміністратор) для 

завантаження її в Інтернет-систему «Unicheck».  

5.7. Для кожної роботи Інтернет-система «Unicheck» готує (видає) звіт 

подібності (при цьому значення коефіцієнтів подібності не є остаточним 

результатом перевірки, звіт аналізують компетентні(уповноважені) особи 

кафедри чи спецради). 

5.8. За результатами перевірки кафедра (спецрада) готує висновок про 

допуск (прийняття) роботи до захисту (або рекомендації до оприлюднення). 

5.9. Якщо робота допускається (приймається) до захисту чи 

рекомендується до оприлюднення, процедура антиплагіату вважається 

завершеною. 



5.10. Якщо за результати перевірки зазначено, що робота містить 

«запозичений текст» (це означає, що робота містить ознаки академічного 

плагіату, містить «модифікації тексту», тоді керівником структурного 

підрозділу (іншою особою за його дорученням) складається заява (рапорт) та 

передається на розгляд Наукової ради. За рішенням Наукової ради 

створюється комісія з дотримання етики та академічної доброчесності, яка 

затверджується наказом ректора. 

 

6. ПОРЯДОК АПЕЛЯЦІЇ 

 

6.1. Автори, які не погоджуються з результатом перевірки або рішенням 

кафедри (спецради), можуть протягом двох робочих днів після оголошення 

результату подати заяву (рапорт) для створення апеляційної комісії, яка 

створюється за наказом ректора. 

6.2. Комісія приймає остаточне рішення з огляду на отримані документи 

і на основі колегіального аналізу протягом 10 робочих днів після подачі 

апеляції. Остаточне рішення щодо роботи має передбачати один із варіантів: 

а) робота повертається на доопрацювання і допускається до подальшого 

захисту; б) у роботі наявний академічний плагіат і необхідно вжити 

відповідних заходів (вказується яких саме).  

6.3. Апеляція може бути подана тільки один раз.  

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Усі заходи, що стосуються санкцій, Університет проводить 

відповідно до чинного законодавства України.  

7.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням Вченої 

ради ОДУВС та вводяться в дію наказом ректора ОДУВС. 


