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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кодекс академічної доброчесності ПВНЗ «Міжнародна академія екології 
та медицини» (далі -  Кодекс) розроблено з метою:
1) підтримки ідеї доброчесності та гідних взаємин між учасниками 
академічного процесу;
2) пропагування важливості академічної доброчесності;
3) вирішених питань щодо підняття якості вищої освіти; сприяння розвитку 
позитивної репутації;
4) підвищення рейтингу викладачів та конкурентоспроможності випускників 
Академії;
5) розвитку навичок добросовісної та коректної роботи із джерелами 
інформації;
6) дотримання вимог наукової етики та поваги до інтелектуальної власності 
інших осіб;
7) активізації самостійності та індивідуальності при створенні власних
творів, а також підвищення відповідальності за порушення
загальноприйнятих правил цитування.

Основними завданнями впровадження політики академічної
доброчесності в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (далі- 
Академія) є: попередження та усунення випадків академічного шахрайства 
серед студентів та викладачів Академії, виховання негативного відношення 
до плагіату, проведення постійної цілеспрямованої роботи щодо розвитку у 
здобувачів освіти академічної доброчесності.

Даним Кодексом встановлено принципи академічної доброчесності в 
освітньому процесі, права та обов’язки учасників академічного процесу, види 
порушень академічної доброчесності та порядок їх усунення.

Викладачі, дослідники і студенти, які виявляють прагнення до 
академічної доброчесності повинні стати зразком для наслідування й 
підвищувати стандарт освітньої та наукової діяльності в цілому. Порушення 
правил академічної доброчесності не повинні негативно впливати на 
репутацію Академії й зменшувати цінність освітніх та наукових ступенів, що 
здобуваються в Академії.
1.2. Разом з іншими документами, які регламентують політику забезпечення 
якості та академічної доброчесності у діяльності Академії, цей Кодекс 
забезпечує дотримання принципу нетерпимості до порушень академічної 
доброчесності та етики академічних взаємовідносин. При формуванні змісту 
Кодексу враховано вимоги Законів України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і 
суміжні права», нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України,



чинних наказів і рекомендацій Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства охорони здоров’я України, іншої загальнодержавної 
нормативної бази. У тексті Кодексу використано інформацію з відкритих 
електронних ресурсів -  сайтів (включаючи нормативну базу) вітчизняних і 
закордонних закладів вищої освіти тощо.
1.3. Метою даного Кодексу, в рамках навчального (освітнього) процесу та 
наукової діяльності, є популяризація принципів академічної доброчесності 
серед співробітників та здобувачів вищої освіти.

Основними принципами академічної доброчесності в освітньому 
процесі є:
-  доброчесність -  відданість учасників освітнього процесу моральним 
принципам та стандартам, які створюють бар’єр для недоброчесності;
-  чесність та порядність -  системне уникнення проявів академічної 
недоброчесності під час реалізації власної діяльності;
-  правдивість -  прагнення до істини, вільне та відкрите поширення 
найкращих практик реалізації власної діяльності, їх безперервне надбання та 
збагачення;
-  прозорість -  доступність та відкритість інформації, яка передбачає, що всі 
учасники освітнього процесу зобов’язані діяти відкрито, зрозуміло та в 
рамках закону;
-законніст ь -  дотримання кожним учасником освітнього 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 
освітнього процесу;
-  довіра -  усі учасники освітнього процесу мають впевненість в чесності та 
чесноті один одного, можуть покластись один на одного, позбавлені остраху, 
що результати діяльності можуть бути несанкціоновано запозиченими, 
кар’єру спаплюжено, а репутацію підірвано;
-  послідовне відстоювання гідної поведінки та ідей поширення принципів 
академічної доброчесності в несприятливих умовах стороннього тиску;
-  справедливість -  неупереджено однакове ставлення до усіх учасників 
освітнього процесу, позбавлене дискримінації та нечесності;
-  самовдосконалення та вдосконалення — учасники освітнього 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;



-  сумлінність -  учасники освітнього процесу належним чином 
використовують делеговані їм повноваження без перевищення або 
несумлінності виконання;
-  професіоналізм  -  підтримання високого рівня компетентності кожним 
учасником освітнього процесу.

2. ВИДИ ПОРУШЕНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ЕТИКИ 
АКАДЕМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО

ПРОЦЕСУ В АКАДЕМІЇ

Не допускається під час провадження освітнього процесу в Академії 
вчинення дій, які матимуть наслідки вчинення порушення академічної 
доброчесності або порушення етики академічних взаємовідносин, в т.ч. і 
таких як:
-  фабрикація -  вигадування даних чи фактів, що використовуються у власній 
діяльності або діяльності інших учасників освітнього процесу;
-  фальсифікація -  свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що 
стосуються власної діяльності або діяльності інших учасників освітнього 
процесу, зокрема підробка підписів в офіційних документах;
-  хабарництво -  надання (отримання) учасником освітнього процесу 
пропозиції щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь- 
яких інших благ матеріального характеру з метою отримання неправомірної 
переваги в реалізації власної діяльності;
-  обман -  надання завідомо неправдивої інформації щодо власної діяльності 
в освітньому процесі;
-  використання родинних або службових зв ’язків з метою отримання 
неправомірної переваги в реалізації власної діяльності;
-  академічний саботаж  -  завдання шкоди, псування, затримка або 
непотрібне ускладнення роботи інших учасників освітнього процесу, 
навмисне знищення даних тощо;
-  вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів;
-  ігнорування передбачуваних порушень академічної доброчесності іншими 
особами, або вчинення дій, спрямованих на приховування порушення;
-  використання шантажу;
-  зловмисне звинувачення іншого учасника освітнього процесу в скоєнні 
порушення принципів академічної доброчесності.
Наведений перелік не є остаточно вичерпним і не охоплює всіх діянь, що 
можуть містити ознаки порушення академічної доброчесності та етики 
академічних взаємовідносин.



3. ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 
ТА ЕТИКИ АКАДЕМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПІД ЧАС 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В АКАДЕМІЇ

Дотримання принципів академічної доброчесності та етики академічних 
взаємовідносин учасниками освітнього процесу передбачає:
-  обов’язкове слідування фундаментальним цінностям ' академічної 
доброчесності, зазначених в Кодексі;
-  дотримання норм чинного законодавства в сфері освіти і науки та 
інтелектуальної власності;
-  дотримання корпоративної культури та поваги до інших учасників 

освітнього процесу, здобувачів вищої освіти, співробітників закладів вищої 
освіти та інших осіб, з якими здійснюється комунікація під час виконання 
службових обов’язків;
-  перешкоджання проявам академічної недоброчесності з боку інших 
учасників освітнього процесу, здобувачів вищої освіти, співробітників 
закладів вищої освіти та інших осіб, з якими здійснюється комунікація під 
час виконання службових обов’язків;
-  несення академічної відповідальності та відповідальності за порушення 
принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин;
-  надання достовірної інформації про власну діяльність; -  контроль за 
дотриманням академічної доброчесності іншими учасниками процесу 
реалізації державної політики у сфері якості освіти, здобувачами вищої 
освіти, співробітниками закладів вищої освіти та іншими особами, з якими 
здійснюється комунікація під час виконання службових обов’язків; -  
об’єктивне та неупереджене виконання своїх посадових обов’язків; -  
протидію конформізму, захист свободи думки, засудження цензури. 
Принципи академічної доброчесності для учасників освітнього процесу в

Академії:
1.Утверджувати важливість академічної доброчесності.
Академія покликана бути поборником істини. Члени професорсько- 
викладацького колективу мають забезпечувати необхідні умови, щоб справа 
відшукування та утвердження істини грунтувалася на певних ключових 
цінностях, які включають ретельність, коректність і чесність.
2.Плекати любов до навчання.
Відданість академічній доброчесності посилюється високими академічними 
стандартами. Більшість студентів якнайкраще розкривають свої таланти й 
здібності тоді, коли академічна робота вважається складною, актуальною, 
корисною та справедливою.
3.Ставитися до студентів як до самостійної особистості.



Професори та викладачі мають ставитися до студентів як до самостійної 
особистості, тобто кожен студент заслуговує на особисту увагу й повагу. 
Загалом студенти відповідають взаємністю і поважають кращі якості своїх 
наставників, у тому числі їхню відданість академічній доброчесності.
4. Створювати атмосферу довіри в студентській групі.
Більшість студентів є зрілими дорослими людьми, які цінують середовище, 
вільне від свавільних правил і тривіальних завдань, де довіра завойовується 
й надається.
5. Заохочувати відповідальність студентів за академічну доброчесність.
При належному спрямуванні студентам можна надавати значні 
повноваження у сфері сприяння та захисту найвищих стандартів академічної 
доброчесності. Студенти воліють працювати в спільнотах, де конкуренція є 
справедливою, чесність користується повагою, а нечесна поведінка 
карається. Вони розуміють, що одним з найбільших стимулів до академічної 
нечесності є відчуття того, що така поведінка є поширеною та не 
стримується.
6. Формулювати чіткі очікування для студентів.
Професори й викладачі є тими, хто несе найбільшу відповідальність за 
створення та розвиток освітнього середовища і досвіду. Вони повинні 
наперед чітко роз’ясняти свої очікування стосовно чесності в академічній 
роботі, включаючи характер і межі співробітництва між студентами. 
Більшість студентів хочуть мати такі настанови та вітають їх присутність у 
програмах курсів, які ретельно пояснюються викладачами.
7. Розробляти справедливі та релевантні форми оцінювання.
Студенти очікують, що їхня академічна робота буде оцінюватися повно і 
справедливо. Науково-педагогічні працівники мають використовувати (а 
також постійно критично переглядати й доопрацьовувати) такі форми 
оцінювання, які вимагають активного і творчого мислення та просувають 
навчальні можливості для студентів.
8. Обмежувати можливості для академічної нечесності.
Попередження є критично важливою стратегією захисту від академічної 
нечесності. Студенти не повинні мати спокуси або стимули до вчинення 
академічної нечесності через неоднозначні правила, невизначені чи 
нереалістичні стандарти співпраці, неналежне управління навчальним 
середовищем або слабку безпеку під час іспитів.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ 
АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

4.1. За порушення норм академічної доброчесності наукові, педагогічні та 
науково-педагогічні працівники можуть бути притягнуті до моральної,



дисциплінарної, адміністративної відповідальності відповідно до 
нормативних і розпорядчих документів, норм законодавства України, у тому 
числі таких як:
- відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;
- позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого 
звання;
- позбавлення права брати участь у роботі визначених законом' органів чи 
займати визначені законом посади;
- догана;
- звільнення з посади.
4.2. За порушення правил академічної доброчесності особи, що навчаються в 
Академії, можуть бути притягнуті до таких форм відповідальності як:
- попередження;
- повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, іспиту, ‘ заліку 
тощо);
- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 
програми;
- відрахування з Академії;
4.3. Наукові, педагогічні, науково-педагогічні працівники та особи, що 
навчаються, мають право на незаборонені законодавством способи 
оскарження звинувачень в порушенні норм академічної доброчесності, 
подавати звернення до Вченої ради Академії.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Кодекс ухвалюється Вченою радою.
5.2. Кодекс набирає чинності з моменту схвалення його більшістю членів 
Вченої ради та введення у дію наказом ректора.
5.3. Здобувані вищої освіти повинні бути ознайомлені з Кодексом впродовж 
місяця з дня зарахування до Академії, а наукові, педагогічні та науково- 
педагогічні працівники -  при прийомі на роботу одночасно з ознайомленням 
з Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
5.4. Всі працівники та особи, що навчаються, повинні знати і дотримуватися 
принципів і норм Кодексу. Незнання цих норм не може слугувати 
виправданням щодо його порушення.
5.5. Невиконання норм Кодексу є предметом розгляду Ради з академічної 
доброчесності.
5.6. Зміни і доповнення до Кодексу виносяться на розгляд Вченої ради за 
пропозиціями структурних підрозділів Академії, студентської ради.



5.7. Зміни і доповнення до Кодексу в частині відповідальності здобувачів 
вищої освіти потребують погодження з відповідним органом студентського 
самоврядування.

Проректор з
організаційно-правових питань

МИХАИЛЕНКО

Проректор
з навчально-методичної 
роботи, к.м.н. Олена

Виконавець: Наталія ОРЛЕНКО


