
 

 



1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Досвід розвинених країн в розумінні системності підходів до боротьби з 

академічною недоброчесністю при здійсненні всіх видів освітньо-наукової 

діяльності в університеті свідчить про необхідність публічного визначення та 

прийняття принципів академічної доброчесності, що має стати основою для 

позитивної зміни суспільної свідомості та важливим кроком системного 

запровадження високих стандартів освітньо-наукової діяльності в університеті. 

Кодекс академічної доброчесності (далі – Кодекс) Криворізького 

національного університету (далі – Університет) визначає загальноприйняті 

світовою спільнотою стандарти здійснення освітньо-наукової діяльності 

здобувачами вищої освіти, а також педагогічними, науково-педагогічними, 

науковими працівниками та іншими категоріями співробітників (далі – 

співробітники університету) з дотриманням при цьому основних моральних і 

правових норм академічної поведінки. 

Разом з Положенням про академічну доброчесність у Криворізькому 

національному університеті та іншими документами, які регламентують політику 

забезпечення академічної доброчесності в освітньо-науковій діяльності 

Університету, цей Кодекс забезпечує дотримання принципу нетерпимості до 

порушень академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин. 

При формуванні змісту Кодексу враховано вимоги розроблено відповідно до 

Цивільного кодексу України, Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», 

«Про авторське право і суміжні права», методичних рекомендацій МОН України 

для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності (лист 

№ 1/9–650 від 23.10.2018), Рекомендацій для закладів вищої освіти щодо розробки 

та впровадження університетської системи забезпечення академічної 

доброчесності, затверджених Рішенням Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти від 29 жовтня 2019 р., інших нормативних документів та 

статуту Криворізького національного університету. В тексті Кодексу використано: 

інформацію відкритих електронних ресурсів (сайтів (включаючи нормативну базу) 

вітчизняних і закордонних закладів вищої освіти, національних та міжнародних 

установ і асоціацій), матеріали освітньої і наукової періодики, дані національних та 

міжнародних опитувань тощо, а також враховано пропозиції здобувачів вищої 

освіти та співробітників Університету. 
 

2 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ 

АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 
 

Автор – фізична особа, творчою працею якої створено твір. 

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. 

Етика академічних взаємовідносин – сукупність встановлених і визнаних 

освітньою та науковою спільнотами правил моралі здобувачів вищої освіти, 



 

працівників університету. 

Ілюстративне запозичення – відтворення ілюстрації з першоджерела. 

Твір (робота, матеріал) – інформація, як результат наукової чи 

навчально-методичної діяльності конкретної особи (чи у співавторстві), 

представлена на паперових носіях або в електронному вигляді у мережі Інтернет 

(монографія, підручник, навчальний посібник, стаття, тези, препринт, автореферат 

і рукопис дисертації (дисертаційна робота), магістерська чи бакалаврська робота, 

курсова робота чи проект, реферат, есе, контрольна робота тощо). 

Текстове запозичення – дослівне відтворення тексту першоджерела. 

Унікальність тексту твору (роботи, матеріалу) – наявність в творі (роботі, 

матеріалі) текстів, таблиць, ілюстративних матеріалів, в якій відсутні текстові 

запозичення та парафрази. 

Цитата – порівняно стислий уривок з літературного, наукового чи 

будь-якого іншого (у тому числі оприлюдненого у мережі Інтернет) твору, який 

використовується, з обов’язковим посиланням на його автора і джерело цитування, 

іншою особою у своєму творі з метою зробити зрозумілішими власні твердження 

або для посилання на погляди іншого автора в автентичному формулюванні. 

Парафраза – переказ, виклад першоджерела своїми словами. 

Першоджерело – безпосереднє джерело певних відомостей або оригінальна 

основоположна праця (опублікований текст інших авторів), що містить первинну 

інформацію. 

Основними принципами та фундаментальними цінностями академічної 

доброчесності та етики академічних взаємовідносин є: 

− чеснота – відданість всіх співробітників університету і здобувачів вищої 

освіти моральним принципам та стандартам, які створюють бар’єр для 

недоброчесності; 

− чесність та порядність – систематичне уникнення проявів академічної 

недоброчесності в освітньо-науковій діяльності; 

− правда – прагнення до істини, вільне та відкрите поширення знань, їх 

безперервне надбання та збагачення; 

− прозорість – доступність та відкритість інформації, яка передбачає, що всі 

учасники освітньо-наукового процесу зобов’язані діяти відкрито, передбачувано, 

зрозуміло та в рамках закону; 

− законність – дотримання кожним учасником освітньо-наукового процесу 

законів та стимулювання до цього інших; 

− повага – повага до ідей, гідності інших, їхнього фізичного та психічного 

здоров’я, на благо колегіальності та співпраці з іншими учасниками 

освітньо-наукового процесу. 

− довіра – усі учасники освітньо-наукового процесу мають впевненість в 

чесності та чесноті один одного, можуть покластись один на одного, позбавлені 

остраху, що результати діяльності може бути вкрадено, кар’єру спаплюжено, а 

репутацію підірвано. 

− мужність – схильність до цілеспрямованого відстоювання гідної поведінки 

та ідей поширення принципів академічної доброчесності в умовах стороннього 

тиску. 



− справедливість – неупереджене, однакове ставлення до усіх учасників 

освітньо-наукового процесу, позбавлене дискримінації та нечесності. 

− підзвітність – учасники освітньо-наукового процесу належним чином 

використовують делеговані їм повноваження без перевищення або несумлінності 

виконання. 

− рівність та соціальна справедливість – рівний доступ до освіти та 

здійснення наукових досліджень незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, тендерної ідентичності, сексуальної 

орієнтації, етнічного, соціального, національного походження, стану здоров’я, 

інвалідності. 

− демократичне управління – управління університетом повинно базуватись 

на залученні усіх відповідних учасників освітньо-наукового процесу та етичному 

виконанні своїх повноважень керівників на різних ланках. 

− самовдосконалення та вдосконалення системи – учасники 

освітньо-наукового процесу визнають важливість та докладають максимальних 

зусиль до постійного вдосконалення освітньої системи, зокрема через власний 

професійний розвиток. 

− відповідальність – вміння брати на себе відповідальність за результати 

своєї діяльності, виконувати взяті на себе певні зобов’язання, протистояти проявам 

академічної недоброчесності, подавати приклади гідної поведінки. 

− компетентність та професіоналізм – підтримання найвищого рівня 

компетентності кожним учасником освітньо-наукового процесу. 

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково- 

педагогічними та науковими працівниками передбачає: 

− посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

− дотримання норм законодавства про авторське право та суміжні права; 

− надання достовірної інформації про методики та результати досліджень, 

джерела використаної інформації і власну науково-педагогічну та творчу 

діяльність; 

− контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами вищої 

освіти; 

− об’єктивне оцінювання результатів навчання. 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами всіх рівнів 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 в разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

− дотримання норм законодавства про авторське право та суміжні права; 

− надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

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

інформації. 



 

Порушеннями академічної доброчесності, притаманними освітньо-науковій 

діяльності є: 

академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження 

та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства. 

Різновиди академічного плагіату: видання виконаної роботи іншого автора за свою 

без внесення в неї жодних змін та неналежного оформлення цитування; 

копіювання значної частини чужої роботи без внесення в неї жодних змін та без 

належного оформлення цитування; перенесення значної частини чужої роботи в 

свою шляхом перекладу чужої роботи з іншої мови без належного оформлення 

цитування; внесення незначних правок у скопійований матеріал 

(переформулювання речень, зміна порядку слів в них тощо) та без належного 

оформлення цитувань; компіляція – процес написання наукової праці на підставі 

чужих матеріалів без самостійного дослідження та опрацювання джерел; 

парафраза – переказ своїми словами чужих думок, ідей або тексту; сутність 

парафрази полягає в заміні слів (знаків), фразеологічних зворотів або пропозицій 

при використанні будь-якої авторської наукової праці (збереженої на електронних 

або паперових носіях, зокрема розміщеної у мережі Інтернет); 

самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше 

опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів; 

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, окрім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання 

результатів навчання; 

обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої 

(наукової) 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 послуг матеріального або нематеріального характеру з метою отримання 

неправомірної переваги в освітньому процесі; 

необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки 

результатів навчання здобувачів вищої освіти. 

Не допускається під час провадження освітньо-наукової діяльності вчинення 

здобувачами вищої освіти чи співробітниками університету, дій, які матимуть 

наслідком вчинення порушення академічної доброчесності або порушення етики 

академічних взаємовідносин, в т.ч. і таких як: 

- підробка підписів в офіційних документах; 

- використання родинних або службових зв’язків для отримання позитивної 

або вищої оцінки при складанні будь-якого виду підсумкового контролю або 

переваг у науковій роботі; 



- придбання в інших осіб чи організацій з наступним поданням як власних 

результатів освітньо-наукової діяльності; 

- надання відгуків або рецензій на наукові чи навчальні роботи без належного 

проведення їх експертизи; 

- академічний саботаж – завдання шкоди, псування, затримка або непотрібне 

ускладнення навчальної або дослідницької роботи інших осіб, навмисне знищення 

даних, уповільнення процесу рецензування в роботи автора для використання 

результатів у власних цілях тощо; 

- включення до списку авторів навчальних, наукових видань або виконавців 

проекту осіб, які не брали участь у підготовці (написанні) та в отриманні 

результатів; 

- вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів; 

- ігнорування передбачуваних порушень академічної доброчесності іншими 

особами, або вчинення дій, спрямованих на приховування порушення; 

- використання шантажу чи підкупу; 

- непотизм, перевищення повноважень, «професорська нечесність» – 

використання родинних зв’язків чи службового становища для отримання переваг 

у навчальній, позанавчальній, науковій чи адміністративній сфері; 

- вплив на результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості 

навчальних дисциплін; 

- використання під час оцінювання результатів навчання заборонених 

допоміжних матеріалів (шпаргалок, конспектів тощо) та технічних засобів 

(мікронавушників, телефонів, смартфонів, планшетів тощо); 

- симуляція погіршення стану здоров’я, хвороби, з метою уникнення 

контрольних заходів оцінювання результатів навчання; 

- проходження процедур контролю знань підставними особами; 

- здавання або репрезентація різними особами робіт з однаковим змістом як 

результату навчальної діяльності; 

- написання не своїх варіантів завдань на контрольних заходах; 

- колективна співпраця між здобувачами вищої освіти заради отримання 

спільної для всіх вигоди (окрім видів робіт, які передбачають колективну 

співпрацю та визначені нормативними документами до навчальних дисциплін); 

- вчинення дій, направлених на попереднє та незаконне ознайомлення зі 

змістом матеріалів підсумкового контролю; 

- використання системи прихованих сигналів (звукових, жестових та ін.) при 

виконанні групових контрольних заходів, тестів, тощо з однаковими варіантами; 

- примусові благодійні внески та примусова праця – примушення здобувачів 

вищої освіти сплачувати гроші чи виконувати певну працю під загрозою зумисно 

завдати шкоди інтересам та правам особи у навчанні, побуті чи інших питаннях. 

- маніпулювання авторством або зневага до ролі інших дослідників в 

публікаціях; 

- вибіркове цитування для поліпшення власних показників або для того, щоб 

догодити редакторам, рецензентам чи колегам; 

- надання спонсорам можливості ставити під загрозу незалежність дослідного 

процесу або повідомлення про результати таким чином, щоб з сформулювати або 



 

поширити упереджене уявлення про дослідження; 

- необов’язкове розширення бібліографії дослідження; 

- зловмисне звинувачення дослідника в скоєнні порушення принципів 

академічної доброчесності; 

- викривлення наукових досягнень; 

- перебільшення важливості та практичної значимості результатів; 

- створення або підтримка журналів та видавництв, які підривають авторитет 

наукових досліджень («хижацькі» журнали та видавництва); 

- запозичення результатів інших наукових груп; 

- крадіжка результатів досліджень у межах однієї наукової групи. 

Наведений перелік не є вичерпним та не охоплює всіх діянь, що можуть 

містити ознаки порушення академічної доброчесності, етики академічних 

взаємовідносин. 
 

3 УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ 

ДОБРОЧЕСНОСТІ 
 

Управління процесом дотримання академічної доброчесності на 

загальноуніверситетському рівні здійснює ректор Університету, який координує 

роботу Комісії з етики та управління конфліктами. 

Управління процесом дотримання академічної доброчесності в освітній 

діяльності Університету, інформування здобувачів вищої освіти і співробітників 

Університету про неприпустимість порушення академічної доброчесності, а також 

реалізація заходів щодо запобігання проявам академічної недоброчесності щодо 

дотримання принципів академічної доброчесності здобувачами вищої освіти 

здійснюється Центром забезпечення якості вищої освіти. 

Управління процесом дотримання академічної доброчесності з покладанням 

контролюючої функції на факультетах з питань дотримання академічної 

доброчесності в освітньому процесі та з інших питань, пов’язаних з дотриманням 

принципів академічної доброчесності (окрім наукової діяльності), здійснює декан 

факультету. 

Окрім того, популяризація принципів академічної доброчесності, 

інформування здобувачів вищої освіти про неприпустимість порушення принципів 

академічної доброчесності та реалізація заходів щодо запобігання проявам 

академічної недоброчесності здійснюється студентським самоврядуванням та 

Радою молодих вчених Університету. 

Інформаційно-технологічна діяльність щодо популяризації принципів 

академічної доброчесності, основ інформаційної грамотності та роботи з базами 

даних здійснюється бібліотекою. 

Університетська Комісія з етики та управління конфліктами створюється 

наказом ректора під його головуванням. До її складу має бути включено: 

проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, проректора з наукової 

роботи, начальника відділу кадрів, керівника Центру забезпечення якості вищої 

освіти, начальника юридичного відділу, представників професорсько- 

викладацького складу (по одному представнику від факультету), голови об’єднаної 



профспілкової організації, голови органу студентського самоврядування. 

До складу комісії не можуть входити особи, які притягувались до академічної 

відповідальності за порушення академічної доброчесності. У разі встановлення 

факту порушення академічної доброчесності членом комісії, він виводиться з її 

складу наказом ректора. 

Залежно від специфіки питання, що розглядається, за потреби, письмовим 

розпорядженням голови Комісії до її складу вводяться додаткові члени з числа 

співробітників Університету. 

Комісія обирається терміном на два роки. 

Засідання комісії вважається правомірним у разі, якщо у її роботі бере участь 

не менше двох третин членів. Рішення комісії вважаються прийнятими, якщо вони 

підтримані більшістю голосів її членів відкритим голосуванням. 

Інші процедурні питання роботи комісії визначаються розділами «Порядок 

виявлення та встановлення факту академічного плагіату» та «Відповідальність за 

порушення академічної доброчесності» у Положенні про академічну доброчесність 

у Криворізькому національному університеті. 

 

4 ПОРЯДОК ВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ 

АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ 
 

4.1. Перевірці на наявність/відсутність академічного плагіату в 

обов’язковому порядку підлягають: 

− кваліфікаційні роботи здобувачів освіти Університету на етапі розгляду 

кафедрою питання щодо надання рекомендації до захисту; 

− дисертаційні роботи здобувачів наукових ступенів у спеціалізованих 

вчених радах Університету на етапі між прийомом дисертації до розгляду та 

наданням рекомендації дисертації до захисту; 

− рукописи монографій, підручників, навчальних посібників, матеріалів 

конференцій, що виносяться на розгляд Вченої ради Університету, на етапі їх 

розгляду науково-методичною радою факультету; 

− рукописи наукових статей на етапі їх незалежного рецензування та 

аналізу редакційними колегіями наукових видань Університету. 

4.2. Процедура встановлення фактів академічного плагіату в 

кваліфікаційних роботах, рукописах монографій, підручників, навчальних 

посібників, матеріалів конференцій визначається «Правилами АНТИПЛАГІАТУ» 

у Положенні про академічну доброчесність у Криворізькому національному 

університеті (додатки 1, 2, 3). 

На кожній випусковій кафедрі та факультеті наказом ректора Університету 

на основі подання декана факультету створюються Комісії з академічної етики 

кафедри та факультету, що формуються з числа провідних науково-педагогічних 

працівників кафедри, факультету та представників студентських самоврядних 

організацій факультету. Допускається залучення до діяльності Комісії з 

академічної етики факультету представників наукової громадськості, які не є 

співробітниками факультету. Комісія з академічної етики факультету з числа своїх 

членів обирає голову та секретаря, які не можуть бути співробітниками однієї 



 

кафедри. Комісії з академічної етики кафедри та факультету здійснюють свої 

повноваження на основі принципів незалежності, неупередженості, академічної 

чесності та прозорості. 

Комісія з академічної етики кафедри на основі аналізу результатів 

автоматизованого пошуку текстових запозичень (програмними продуктами 

організацій, з якими Університет підписав договір про співпрацю) приймає 

рішення щодо наявності/відсутності академічного плагіату в академічних текстах 

(кваліфікаційних робіт, рукописів монографій, підручників, навчальних 

посібників, матеріалів конференцій) та передає протоколи Комісії з академічної 

етики факультету. У разі відсутності академічного плагіату в зазначених текстах 

Комісія з академічної етики кафедри фіксує це у протоколі аналізу звіту подібності, 

який підписується членами комісії та автором праці, і долучається до 

кваліфікаційної роботи в якості обов’язкового документа та до супроводжуючих 

документів академічних текстів (рукописів монографій, підручників, навчальних 

посібників, статей, матеріалів конференцій) для розгляду на засіданні Комісії з 

академічної етики факультету. Забороняється рекомендувати до захисту 

кваліфікаційні роботи, рекомендувати до друку монографії, підручники, навчальні 

посібники, матеріали конференцій без висновків Комісії з академічної етики 

кафедри. Разом з протоколом аналізу звіту подібності Комісії з академічної етики 

факультету передається роздрукований примірник стислого звіту подібності у 

форматі .pdf. 

Комісія з академічної етики факультету розглядає подані матеріали 

Комісії з академічної етики кафедри та ухвалює рішення щодо допуску 

кваліфікаційної роботи до захисту та надає рекомендації Вченим радам факультету 

та університету про можливість подання до друку рукописів монографій, 

підручників, навчальних посібників, матеріалів конференцій. Протоколи 

відповідних засідань зберігаються у відповідному деканаті, витяги з протоколів 

засідань передаються на кафедри та авторам рукописів монографій, підручників, 

навчальних посібників, матеріалів конференцій. 

У випадку встановлення факту академічного плагіату в кваліфікаційній 

роботі здобувачу за рішеннями відповідних комісій призначається певний вид 

академічної відповідальності (розділ 5). 

4.3. Процедура встановлення фактів академічного плагіату в дисертаційних 

роботах здобувачів наукових ступенів. 

У кожній спеціалізованій вченій раді університету наказом ректора 

університету на основі подання голови спеціалізованої вченої ради створюється 

Комісія з академічної етики спецради, яка формується з числа провідних членів 

ради та вченого секретаря університету. До складу Комісії з академічної етики 

спецради обов’язково входять голова та секретар спецради, які є головою та 

секретарем Комісії з академічної етики спецради. Якщо експерти, які призначені 

спецрадою для аналізу дисертаційної роботи, не є членами Комісії з академічної 

етики спецради, вони долучаються до її роботи в якості тимчасових членів комісії з 

правом голосу. Комісія з академічної етики спецради на основі аналізу результатів 

автоматизованого пошуку текстових запозичень (програмними продуктами 

організацій, з якими Університет підписав договір про співпрацю на основі 



рішення Вченої ради Університету) та експертних висновків членів комісії 

спецради приймає рішення щодо наявності/відсутності академічного плагіату в 

дисертаційних роботах здобувачів наукових ступенів. У разі відсутності 

академічного плагіату в дисертації Комісія з академічної етики надає довідку 

встановленого зразка, яка підписується головою та секретарем комісії з 

академічної етики спецради, і долучається до особової справи здобувача наукового 

ступеня в якості обов’язкового документа. Після цього дисертація надсилається 

експертам спецради разом зі звітом подібності, який згенеровано під час 

автоматизованої перевірки дисертації на наявність текстових запозичень. 

Офіційним опонентам, за їх бажанням, також надається звіт подібності, який 

згенеровано під час автоматизованої перевірки дисертації на наявність текстових 

запозичень. Забороняється прийом до захисту дисертаційних робіт без висновків 

Комісії з академічної етики спецради. У разі встановлення факту академічного 

плагіату в дисертаційній роботі вона знімається з захисту в спеціалізованій вченій 

раді і може бути подана до спеціалізованої вченої ради Університету після 

суттєвого доопрацювання не раніше ніж через рік. 

Відповідальність за академічний плагіат в дисертаційних роботах здобувачів 

наукових ступенів покладена на авторів цих робіт та наукових керівників 

(консультантів) робіт. Відповідальність голови спеціалізованої вченої ради, 

експертів та офіційних опонентів визначається законами України «Про освіту» та 

«Про вищу освіту». 

4.4. Процедура встановлення фактів академічного плагіату в рукописах 

наукових статей, надісланих для публікації до наукових видань Університету. 

Редколегія наукового видання Університету на основі аналізу результатів 

автоматизованого пошуку текстових запозичень (програмними продуктами 

організацій, з якими Університет підписав договір про співпрацю) приймає 

рішення щодо наявності/відсутності академічного плагіату в рукописах наукових 

статей, що надійшли до редакції. У разі відсутності академічного плагіату в статті 

на основі протоколу аналізу звіту подібності, Редколегія наукового видання 

Університету надає дозвіл на проходження стандартних процедур фахової 

експертизи відповідно до редакційної політики наукового видання Університету. 

У випадку встановлення факту академічного плагіату в рукописі статті, вона 

відхиляється редакційною колегією видання. 

При розгляді Вченою радою Університету питання щодо рекомендації до 

друку випуску (номеру) наукового видання Університету, до супровідних 

документів в обов’язковому порядку додаються вказані вище довідки про 

відсутність академічного плагіату в статтях, що входять до даного випуску 

(номеру) наукового видання Університету. 

4.5. У разі виявлення порушень процедури встановлення фактів 

академічного плагіату, Центру забезпечення якості вищої освіти Університету 

надається право створити комісію для здійснення повторної перевірки роботи на 

виявлення академічного плагіату в кваліфікаційних роботах, наукових статтях, 

дисертаційних роботах, рукописах монографій, підручниках, навчальних 

посібниках, матеріалах конференцій. 

 



 

5 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ 

ДОБРОЧЕСНОСТІ 
 

Відповідальність за дотримання академічної доброчесності під час 

здійснення освітньо-наукової діяльності покладається на здобувачів вищої освіти 

та співробітників Університету. 

Виявлення фактів порушення академічної доброчесності здобувачами вищої 

освіти під час здійснення освітньо-наукової діяльності здійснюється передусім 

викладачами (у межах навчальних дисциплін, які вони викладають) та керівниками 

кваліфікаційних робіт; факти порушення академічної доброчесності 

співробітниками Університету виявляються передусім посадовими особами, 

зокрема керівництвом структурних підрозділів, спеціалізованих вчених рад, 

оргкомітетів конференцій, редакцій наукових журналів тощо. 

Рішення щодо академічної відповідальності за порушення академічної 

доброчесності може прийматись вказаними вище особами та/або Комісією з етики 

та управління конфліктами Університету. 

Викладач може призначати такі види академічної відповідальності для 

здобувачів вищої освіти, які порушили академічну доброчесність: 

− зниження результатів оцінювання контрольної роботи, іспиту, заліку 

тощо; 

− повторне проходження оцінювання контрольних робіт, іспитів, заліків 

призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні завдання, 

додаткові контрольні роботи, тести тощо). 

Керівник кваліфікаційної роботи може призначати такі види академічної 

відповідальності для здобувачів вищої освіти, які порушили академічну 

доброчесність: 

 зниження результатів оцінювання кваліфікаційної роботи;

 доопрацювання окремого розділу (розділів) кваліфікаційної роботи.

Комісії з академічної етики кафедри та факультету можуть призначати такі 

види академічної відповідальності для здобувачів вищої освіти, які порушили 

академічну доброчесність: 

 виключення з рейтингу претендентів на отримання академічної стипендії, 

позбавлення академічної стипендії;

 повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми;

 повторне виконання кваліфікаційної роботи;

 проведення додаткової перевірки інших робіт, автором яких є здобувач 

вищої освіти, який порушив академічну доброчесність.

Комісії з академічної етики кафедри та факультету можуть призначати такі 

види академічної відповідальності співробітникам університету, які порушили 

академічну доброчесність: 

 проведення додаткової перевірки на виявлення ознак академічного 

плагіату всіх робіт, автором яких є порушник;

 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.

Університетська Комісія з етики та управління конфліктами (крім 

призначення зазначених вище видів академічної відповідальності) може 

призначати такі види академічної відповідальності: 

для здобувачів вищої освіти: 

 повідомлення суб’єкту, який здійснює фінансування навчання 

(проведення наукового дослідження), установі, що видала грант на навчання 

(дослідження), потенційним роботодавцям, батькам здобувача вищої освіти про 

вчинене порушення;

 позбавлення права брати участь у конкурсах на отримання стипендій, 

грантів тощо;

 обмеження участі порушника в наукових дослідженнях, виключення з 

окремих наукових проєктів;

для співробітників університету: 

 виключення зі складу Вченої ради, дорадчих і робочих органів 

Університету або обмеження права на участь у роботі таких органів на певний 

термін; 

 письмове попередження;

− позбавлення почесних звань, нагород, стипендій тощо, присуджених 

Університетом; 

− виключення можливості здійснення наукового керівництва здобувачами 

вищої освіти, зокрема третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти доктор 

філософії; 

− виключення можливості здійснення наукового консультування здобувачів 

ступеня доктор наук; 

 відмова в рекомендації щодо присвоєння вченого звання.

За кожне порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти і 

співробітники Університету можуть бути притягнуті до академічної 

відповідальності залежно від рішення вказаних вище комісій. Комісії можуть 

також розглядати питання щодо вчинення дій, що містять ознаки порушення 

академічної доброчесності, з наданням рекомендацій щодо притягнення до інших 

видів відповідальності, передбачених чинним законодавством України. 

Застосування конкретного виду академічної відповідальності за порушення 

академічної доброчесності здійснюється з урахуванням: 

 визнання порушником провини в порушенні академічної доброчесності, 

усвідомлення ним неприпустимості подальших порушень;

 факту співпраці з комісією або відмови від співпраці під час розгляду 

справи про порушення;

 факту першого порушення або систематичності вчинення порушень, їх 

сукупності;

 ступеня впливу порушення на репутацію Університету, факультету, 

кафедри, наукової школи тощо;



 

 ступеня впливу порушення на якість та подальші результати навчання (для 

здобувачів вищої освіти) та здійснення освітньої і наукової діяльності (для 

педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників).

 інших обставин вчинення порушення.

Процедура розгляду факту порушення академічної доброчесності 

університетською Комісією з етики та управління конфліктами складається з таких 

етапів: 

 інформування особи про підозру в скоєнні порушення академічної 

доброчесності;

 проведення службового розслідування;

 підготовка протоколу про результати службового розслідування з 

висновками та визначенням виду академічної відповідальності.

Розгляд факту порушення академічної доброчесності проводиться 

конфіденційно з інформуванням про хід розгляду справи лише членів комісій, 

посадових осіб та особи, що підозрюється в скоєнні порушення академічної 

доброчесності. При цьому особа, що підозрюється в скоєнні порушення 

академічної доброчесності, має право: 

 ознайомитись із матеріалами, що розглядаються комісією, протоколом про 

результати службового розслідування та іншою інформацією, яка відноситься до 

розгляду факту порушення;

 за власною ініціативою чи запитом комісії надавати письмові пояснення 

по суті справи, відмовитись від пояснень у разі запиту на їх надання від комісії;

 бути присутньою на засіданні комісії на етапі розгляду питання про 

притягнення її до академічної відповідальності.

Комісія з етики та управління конфліктами розглядає порушення і виносить 

своє рішення на підставі обґрунтованої інформації по суті порушення й результатів 

службового розслідування. 

У разі незгоди з рішенням особи, яка призначає конкретний вид академічної 

відповідальності, або відповідної комісії щодо притягнення до академічної 

відповідальності, особа, що звинувачена у порушенні, має право на апеляцію. 

Апеляція подається особисто порушником на ім’я ректора у десятиденний термін 

після оголошення рішення комісії. У разі надходження апеляції, ініціатором якої є 

здобувач вищої освіти, що навчається в Університеті, або співробітник 

Університету, розгляд апеляції здійснюється апеляційною комісією, створеною за 

наказом (дорученням) ректора. 

У разі надходження апеляції за заявами сторонніх осіб (а також на виконання 

доручень Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, відповідних державних установ) розгляд 

апеляції здійснюється за наказом ректора університетською Комісією з етики та 

управління конфліктами. 

Апеляція розглядається відповідною комісією в тижневий термін з 

наступного дня після виходу наказу (доручення) ректора про розгляд апеляції, 

якщо інший термін не зазначено в наказі (дорученні). Висновки комісії 

оформлюються відповідним протоколом та подаються на розгляд ректору, який 



приймає остаточне рішення щодо результатів розгляду порушення (призначення 

виду академічної відповідальності, рекомендація щодо розгляду питання про 

призначення виду академічної відповідальності Вченою радою тощо). 

Висновки апеляційної комісії стосовно академічного плагіату зберігаються  в 

Центрі забезпечення якості вищої освіти впродовж 5 років. 
 

6 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Кодекс обговорюється та затверджується на засіданні Вченої ради 

Університету. Зміни і доповнення до Кодексу вносяться у тому ж порядку. Факт 

ознайомлення усіх категорій здобувачів вищої освіти та співробітників 

Університету з Кодексом та їх зобов’язання щодо дотримання Кодексу фіксується 

підписанням вказаними категоріями Декларації про дотримання принципів 

академічної доброчесності (Додаток 1 – для здобувачів вищої освіти, Додаток 2 – 

для співробітників Університету). 
 

  



 

Додаток 1 

ДЕКЛАРАЦІЯ 
про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти  

Криворізького національного університету 

 

_____________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові здобувача) 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(статус – студент, аспірант, докторант; для студента – факультет, група, форма навчання; для аспіранта, докторанта – спеціальність, 

форма навчання, кафедра, за якою він закріплений) 

 

ЗАЯВЛЯЮ, що у своїй освітньо-науковій діяльності буду дотримуватись основних принципів 

та фундаментальних цінностей академічної доброчесності, етики академічних взаємовідносин, 

зазначених у Кодексі академічної доброчесності Криворізького національного університету. 

ЗОБОВЯЗУЮСЬ: 
- дотримуватись норм чинного законодавства в сфері освіти і науки та інтелектуальної 

власності; 

- дотримуватись корпоративної культури та проявляти повагу до педагогічних, 

науково-педагогічних, наукових працівників; 

- обов’язково застосовувати коректні посилання на джерела інформації у разі використання 

запозичених ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

- здійснювати самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання; 

- надавати достовірну інформацію про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації; 

- перешкоджати проявам академічної недоброчесності з боку інших здобувачів вищої освіти, а 

також співробітників університету; 

- негайно повідомляти про випадки порушення академічної доброчесності відповідним 

посадовим особам університету. 

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ з політикою університету щодо поваги моїх авторських прав, 

неприпустимості академічного плагіату в моїх навчальних і кваліфікаційних роботах та надаю 

свою згоду на: 

- безпосередню перевірку моїх робіт на ознаки наявності академічного плагіату за допомогою 

спеціалізованих програмних продуктів; 

- обробку, збереження та розміщення у відкритому доступі в інституційному репозитарїї 

університету моїх робіт; 

- використання моїх робіт для перевірки на ознаки наявності академічного плагіату в інших 

роботах виключно з метою виявлення можливих ознак академічного плагіату. 

УСВІДОМЛЮЮ, що повинен буду нести академічну відповідальність і до мене можуть 

бути застосовані заходи дисциплінарного характеру за порушення академічної доброчесності та 

етики академічних взаємовідносин відповідно до Кодексу, нормативної бази університету та 

чинного законодавства України. 
 

______________________   ______________________  ______________________ 
(дата)      (підпис)            (ініціали, прізвище) 

 

 



Додаток 2 

ДЕКЛАРАЦІЯ 
про дотримання академічної доброчесності співробітником  

Криворізького національного університету 

 

_____________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові здобувача) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(посада та назва структурного підрозділу) 

 

ЗАЯВЛЯЮ, що у своїй освітньо-науковій діяльності буду дотримуватись  основних принципів 

та фундаментальних цінностей академічної доброчесності, етики академічних взаємовідносин, 

зазначених у Кодексі академічної доброчесності Криворізького національного університету. 

ЗОБОВЯЗУЮСЬ: 

- дотримуватись норм чинного законодавства в сфері освіти і науки та інтелектуальної 

власності; 

- надавати достовірну інформацію про методики і результати досліджень, джерела використаної 

інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність; 

- обов’язково застосовувати коректні посилання на джерела інформації у разі використання 

запозичених ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

- контролювати дотримання принципів академічної доброчесності здобувачами вищої освіти; 

- перешкоджати проявам академічної недоброчесності з боку здобувачів вищої освіти, а також 

співробітників університету; 

- негайно повідомляти про випадки порушення академічної доброчесності відповідним 

посадовим особам університету; 

- об’єктивно та неупереджено оцінювати результати навчання здобувачів вищої освіти; 

- протидіяти конформізму, захищати свободу наукової думки, засуджувати цензуру щодо 

наукової творчості. 

УСВІДОМЛЮЮ, що повинен буду нести академічну відповідальність і до мене можуть бути 

застосовані заходи дисциплінарного характеру за порушення академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин відповідно до Кодексу, нормативної бази університету та чинного 

законодавства України. 
 

 

 

 
 

_________________________   ______________________  ______________________ 
(дата)      (підпис)            (ініціали, прізвище) 
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