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І. Загальні положення

1.1 .«Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, 
педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти» (далі -  Положення) в 
ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (далі -  Академія) 
розроблено з урахуванням вимог Законів України “Про освіту”, “Про вищу 
освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, Рекомендації для закладів 
вищої освіти щодо розробки та впровадження системи забезпечення 
академічної доброчесності, затверджені Рішенням Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти від 29 жовтня 2019 року Протокол № 11, 
Правил внутрішнього розпорядку, Статуту ПВНЗ «Міжнародна академія 
екології та медицини».
1.2. Академічна доброчесність -  це сукупність етичних принципів та 
визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 
процесу під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності з 
метою забезпечення довіри до результатів навчання та наукових досягнень. 
Однією з ключових складових внутрішньої системи забезпечення якості у 
закладах вищої освіти є система забезпечення академічної доброчесності, яка 
визначає загальноприйняті світовою спільнотою стандарти здійснення освітньої 
та наукової діяльності здобувачами вищої освіти і співробітниками Академії й 
створює середовище нульової терпимості до порушень академічної 
доброчесності та етики академічних взаємовідносин.
1.3. Положення спрямоване на забезпечення довіри до результатів навчання та 
наукових досягнень учасників освітнього процесу на основі дотримання 
принципів і норм професійної етичної поведінки, високих стандартів в 
освітньому процесі та науковій діяльності Академії, запобігаючи порушенням 
академічної доброчесності.

II. Дотримання принципів академічної доброчесності

2.1. Система забезпечення академічної доброчесності, запобігання та виявлення 
академічного плагіату є невід’ємною складовою внутрішньої системи 
забезпечення якості вищої освіти і включає в себе:
1) заходи, спрямовані на ознайомлення учасників освітнього процесу із 
поняттями та вимогами академічної доброчесності;
2) підписання декларацій про академічну доброчесність як невід’ємної частини 
дотримання пп. 3.2 цього Положення;
3) виявлення порушень академічної доброчесності учасниками освітнього 
процесу;
4) порядок прийняття відповідних рішень за Іторушення вимог академічної 

доброчесності.



2.2. Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними, науковими, 
педагогічними працівниками Академії передбачає:
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 
тверджень, відомостей;
- надання достовірної інформації про методи, методики і -результати 
досліджень, джерела використаної та власну освітню і наукову діяльність;
- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами вищої 
освіти;
- об’єктивне оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти.
2.3. Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти 
передбачає:
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 
тверджень, відомостей;
- надання достовірної інформації про результати власної навчальної, наукової, 
творчої діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації; 
-самостійне виконання завдань поточного та підсумкового контролю 
результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 
застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей).

III. Запобігання порушенням академічної доброчесності

3.1. Академія вживає заходів для ознайомлення здобувачів вищої освіти із 
поняттями та вимогами академічної доброчесності шляхом включення 
відповідного матеріалу до програм навчальних дисциплін, проведення окремих 
лекцій, семінарів, тренінгів, індивідуальних консультацій тощо.
3.2. Особи, які набули статус здобувачів вищої освіти, та нові працівники 
Академії беруть на себе зобов’язання дотримуватись академічної доброчесності 
та упродовж двох місяців з моменту зарахування на навчання / прийняття на 
роботу підписують Декларацію про академічну доброчесність (Додатки 1, 2).

Підписання Декларацій про дотримання академічної доброчесності повинно 
стати обов’язковим атрибутом усвідомлення здобувачами вищої освіти та 
співробітниками закладу вищої освіти. Підписання Декларацій може бути 
реалізовано в особистому кабінеті здобувачів вищої освіти та співробітників 
закладу вищої освіти. Відмова від підписання Декларації не звільняє учасника 
освітнього та наукового процесу від академічної відповідальності і 
застосування заходів дисциплінарного характеру за порушення академічної 
доброчесності та етики академічних взаємовідносин відповідно нормативної 
бази закладу вищої освіти та чинного законодавства України.



Декларація для здобувачів вищої освіти та співробітників закладу вищої 
освіти визначає наступне:
-обов’язкове слідування фундаментальним цінностям академічної 
доброчесності, зазначених в Кодексі академічної доброчесності;
-дотримання норм чинного законодавства в сфері освіти і науки та 
інтелектуальної власності;
-дотримання корпоративної культури та повагу до інших співробітників та 
здобувачів вищої освіти;
- перешкоджання проявам академічної недоброчесності з боку інших 
співробітників закладу вищої освіти та здобувачів вищої освіти;
- обов’язкові коректні посилання на джерела інформації у разі використання 
запозичених ідей, розробок, тверджень, відомостей;
- негайне повідомлення про випадки порушення академічної доброчесності 
уповноваженим органам (посадовим особам) Академії (залежно від власного 
підпорядкування та типу порушення) для здійснення ними відповідного 
реагування;
- несення академічної відповідальності та відповідальності за порушення 
принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин. 
Додатково для здобувачів вищої освіти Декларація визначає наступне:
- 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);
-надання достовірної інформації щодо результатів власної навчальної (наукової, 
творчої) діяльності, використаних методик досліджень та джерел інформації;
- факт ознайомлення з політикою закладу вищої освіти щодо поваги

авторських прав здобувача вищої освіти, неприпустимості академічного 
плагіату в навчальних і дослідницьких роботах та надання згоди здобувача 
вищої освіти на: безпосередню перевірку робіт на ознаки наявності
академічного плагіату за допомогою спеціалізованих програмних продуктів; 
обробку, збереження та розміщення у відкритому доступі в інституційному 
репозитарії; використання робіт для перевірки на ознаки наявності 
академічного плагіату в інших роботах виключно з метою виявлення можливих 
ознак академічного плагіату.
Додатково для співробітників закладу вищої освіти Декларація визначає 
наступне:
-надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, 
джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, 
творчу) діяльність;
- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами вищої 
освіти;



- об’єктивне та неупереджене оцінювання результатів навчання здобувачів 
вищої освіти;
- протидію конформізму, захист свободи наукової думки, засудження цензури 
щодо наукової творчості.
3.3. Підписавши Декларацію про академічну доброчесність учасник освітнього 
процесу підтверджує, що він ознайомлений з цим Положенням.
3.4. Запобігання академічному плагіату у наукових дослідженнях, дисертаціях, 
публікаціях учасників освітнього та наукового процесу полягає у здійсненні 
технічної перевірки за допомогою спеціалізованих програмних засобів, що 
використовуються в Академії, та експертної оцінки щодо відсутності/наявності 
академічного плагіату.
3.4.1. Проходження автоматизованої перевірки робіт студентів Академії 
контролюють відповідальні особи, затверджені в структурних підрозділах 
Академії;
3.4.2. Проходження обов’язкової автоматизованої перевірки наукових, 

навчально-методичних праць тощо, які рекомендуються до 
друку/оприлюднення в мережі Інтернет, контролюють завідувачі кафедр, 
голова ЦМР Академії, голова та учений секретар вченої ради Академії;
3.5. Заходами з попередження академічної доброчесності є проведення заходів 

для учасників освітнього процесу щодо дотримання норм законодавства 
України про авторське право і суміжні права, правил цитування джерел 
інформації у разі використання оприлюднених ідей, розробок, об’єктивного 
оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти Академії тощо.

IV. Порушення вимог академічної доброчесності

4.1. 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; 
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.

V. Відповідальність за порушення академічної доброчесності

5.1. Учасники освітнього процесу Академії несуть відповідальність за 
порушення академічної доброчесності відповідно до вимог законодавства 
України.
5.2. За порушення академічної доброчесності науково-педагогічні, наукові, 
педагогічні працівники Академії можуть бути притягнені до академічної 
відповідальності, зокрема:
- попередження;
- відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; 
-позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання;
- відмова у присвоєнні або позбавлення присвоєного наукового звання, 
кваліфікаційної категорії;
- позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів зокрема, 
Вченої ради Академії чи займати визначені законом посади;
- позбавлення можливості здійснювати наукове керівництво аспірантами/ 
наукове консультування докторантів.
5.3. За порушення академічної доброчесності здобувані вищої освіти Академії 

можуть бути притягнені до академічної відповідальності, зокрема:
- попередження;
- повторне проходження оцінювання (проміжного та підсумкового контролю); 
-повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 
програми;
- відрахування з Академії;
- анулювання документа про вищу освіту;
- скасування прийнятого рішення про присудження ступеня вищої освіти та 
присвоєння відповідної кваліфікації;
- відмова у наданні позитивного висновку про наукову новизну, теоретичне та 
практичне значення результатів дисертації.



5.4. Контроль за дотриманням норм академічної доброчесності здобувачем 
вищої освіти при виконанні завдань поточного (підсумкового) контролю чи під 
час атестації здійснює викладач/екзаменаційна комісія. У разі виявлення факту 
порушення академічної доброчесності при виконанні завдань поточного 
(підсумкового) контролю викладач зобов’язаний повідомити (у формі 
письмової заяви) про зазначений факт порушення. У р а з і ' встановлення 
екзаменаційною комісією факту порушення академічної доброчесності під час 
проходження здобувачем вищої освіти атестації складається відповідний 
протокол із рішенням про оцінку “незадовільно” .
5.5. Контроль за дотриманням норм академічної доброчесності здобувачем 

вищої освіти при попередній експертизі та підготовці висновку про наукову 
новизну, теоретичне та практичне значення результатів наукових досліджень 
здійснюють завідувач кафедр, де здійснюється попередня експертиза, та 
рецензенти (експерти). У разі виявлення факту порушення академічної 
доброчесності завідувач кафедри та рецензенти (експерти) зобов’язані 
повідомити (у формі письмової заяви) про зазначений факт порушення 
здобувача вищої освіти.
5.6. Контроль за дотриманням норм академічної доброчесності науково- 

педагогічними, науковими та педагогічними працівниками при рекомендації 
видань до друку здійснюють завідувачі кафедр, голова Центральної методичної 
ради, рецензенти (експерти) різних рівнів. У разі виявлення факту порушення 
академічної доброчесності при рекомендації рукопису до друку на етапі 
кафедри, методичної комісії рецензенти (експерти) зобов’язані повідомити (у 
формі письмової заяви) про зазначений факт завідувача кафедри / голову 
Центральної методичної ради; голову та ученого секретаря Вченої ради 
Академії.
5.7. Контроль і відповідальність за дотриманням норм академічної 
доброчесності авторами публікацій у наукових періодичних виданнях 
здійснюють головні редактори, заступники головних редакторів та 
відповідальні секретарі редакційних колегій видань. Виявлення порушення 
академічної доброчесності у поданих публікаціях є підставою для відмови у 
друку.

VI. Комісія з питань академічної доброчесності

6.1. Із метою дотримання академічної доброчесності в Академії створюється 
комісія з питань академічної доброчесності на рівні Академії (за потреби). 
Термін роботи комісій визначаються наказом ректора. Комісія з академічної 
доброчесності створюється під головуванням декана факультету і складається з 
представників професорсько-викладацького складу кафедр Академії у кількості 
не менше одного представника кафедри, гблови представницького органу 
студентського самоврядування Академії.



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.
6.2. Повноваження комісій з питань академічної доброчесності Академії:
-  розглядати заяви щодо порушення академічної доброчесності, здійснювати їх 
аналіз та готувати відповідні висновки;
-  залучати до експертизи фахівців із відповідної галузі знань, а також 
використовувати технічні та програмні засоби для достовірного встановлення 
фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;
-  готувати пропозиції щодо забезпечення академічної доброчесності в 
освітньому процесі та науковій діяльності Академії;
-  інші повноваження відповідно до вимог законодавства України та 
нормативних актів Академії.
6.3. Організаційною формою роботи комісії є засідання.
6.4. Засідання комісії веде її голова, за його відсутності -  заступник. 
Повноваження щодо ведення протоколу засідання, технічної підготовки 
матеріалів до розгляду на засіданні тощо здійснює секретар.
6.5. На засідання комісії запрошується особа, відносно якої розглядається 
питання щодо порушення академічної доброчесності. Про дату, час і місце 
проведення засідання особа, відносно якої розглядається питання про 
порушення академічної доброчесності, попереджається щонайменше за два дні.
6.6. Комісія надає можливість особі, відносно якої розглядається питання щодо 
порушення академічної доброчесності, ознайомитися з матеріалами щодо 
встановлення факту порушення академічної доброчесності, подати до них 
зауваження, надати усні та/або письмові пояснення чи відмовитися від надання 
будь-яких пояснень.
6.7. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням і вважається 
прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на 
засіданні.
6.8. За результатом проведеного засідання комісія готує висновок щодо 
підтвердження чи спростування факту порушення академічної доброчесності. 
За умови підтвердження факту порушення академічної доброчесності у 
висновку зазначаються пропозиції щодо вживання відповідних заходів. Особа, 
відносно якої розглядається питання про порушення академічної доброчесності, 
ознайомлюється із висновком комісії. Висновок подається ректору Академії для 
подальшого розгляду і прийняття рішення.

VII. Відповідальність за дотримання академічної доброчесності та ї ї

порушення



7.1. Відповідальність за дотримання академічної доброчесності під час 
здійснення освітньої та наукової діяльності покладається на здобувачів вищої 
освіти та співробітників Академії. Виявлення фактів порушення академічної 
доброчесності здобувачами вищої освіти під час здійснення освітньої та 
наукової діяльності здійснюється передусім викладачами (в межах дисциплін, 
які вони викладають) та керівниками науково-дослідних робіт; факти 
порушення академічної доброчесності співробітниками Академії виявляються 
передусім посадовими особами закладу вищої освіти, зокрема керівництвом 
структурних підрозділів, Вченої ради Академії, оргкомітетів конференцій, 
редакцій наукових журналів тощо. Рішення щодо академічної відповідальності 
за порушення академічної доброчесності може прийматись вказаними вище 
особами.
7.1.1. 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 тощо; 
-призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні 
завдання, додаткові контрольні роботи, тести тощо).
7.1.2. Керівник науково-дослідної роботи може призначати такі види
академічної відповідальності для здобувачів вищої освіти, які порушили
академічну доброчесність:
- зниження результатів оцінювання науково-дослідної роботи;
- повторне виконання окремого розділу (розділів) науково-дослідної роботи.
7.1.3. Відповідальність за порушення принципів академічної доброчесності, як 
правило, зазначається у відповідних нормативних документах закладу вищої 
освіти, рішеннях факультету (кафедри, групи забезпечення освітньої програми), 
документах, що регламентують контроль результатів навчання з відповідною 
дисципліною або виконання науково-дослідної роботи.
7.1.4. Завідувачі кафедр, декан факультету можуть призначати такі види
академічної відповідальності для здобувачів вищої освіти, які порушили
академічну доброчесність:
-повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 
програми;
-повторне виконання науково-дослідної роботи;
- проведення додаткової перевірки інших робіт, автором яких є порушник.
7.1.5. Завідувачі кафедр, декан факультету, керівники структурних підрозділів
та проректори Академії можуть призначати такі види академічної 
відповідальності співробітникам Академії, які порушили академічну
доброчесність:
- проведення додаткової перевірки на наявність 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.
7.2. Застосування конкретного виду академічної відповідальності за порушення 
академічної доброчесності здійснюється з урахуванням:
- визнання порушником провини у порушенні академічної доброчесності, 
усвідомлення ним неприпустимості подальших порушень;
- факту співпраці з комісією або відмова від співпраці під час розгляду справи 
про порушення;
- факту першого порушення або систематичності вчинення порушень, їх 
сукупності;
- ступеню впливу порушення на репутацію Академії, факультету, кафедри;
- ступеню 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.
7.3. У разі, якщо викладач, керівник науково-дослідної роботи, завідувач 
кафедри, декан факультету, керівник структурного підрозділу Академії, 
проректори Академії не уповноважений приймати рішення про призначення 
окремих видів академічної відповідальності, він подає на ім’я ректора 
клопотання про створення комісії з академічної доброчесності для розгляду 
порушення. У клопотанні вказується обгрунтована інформація по суті 
порушення та пропозиція щодо виду академічної відповідальності для 
порушника. Не допускається подання клопотання без обгрунтованої інформації 
по суті порушення, з неправдивою (наклепницькою) інформацією про факт 
порушення, яка базується на неперевірених фактах (носить характер 
припущення), анонімного клопотання. Клопотання може бути також подано від 
імені здобувача вищої освіти у разі, якщо він став свідком порушення 
академічної доброчесності або готовий надати обгрунтовану інформацію щодо 
скоєння порушення академічної доброчесності з боку іншого здобувача вищої 
освіти чи співробітника Академії. Процедура розгляду факту порушення 
академічної доброчесності Комісією з академічної доброчесності складається з 
таких етапів:
- інформування особи про підозру у скоєнні порушення академічної 
доброчесності;
- проведення службового розслідування;
- підготовка протоколу про результати службового розслідування з висновками 
та визначенням виду академічної відповідальності.
7.4. Розгляд факту порушення академічної доброчесності проводиться 
конфіденційно з інформуванням про хід розгляду справи лише членів комісій, 
вищестоящих посадових осіб та особи, що підозрюється у скоєнні порушення



академічної доброчесності. При цьому особа, що підозрюється у 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 та їх надання від комісії;
- бути присутньою на засіданні комісії на етапі розгляду питання про 
притягнення її до академічної відповідальності.
7.5. Комісія з академічної доброчесності розглядає порушення і виносить своє 
рішення на підставі обгрунтованої інформації по суті порушення і 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.

VIII. Порядок подання апеляції та її розгляд

8.1. У разі незгоди з висновком комісії особа, відносно якої розглядалося 
питання щодо порушення академічної доброчесності, має право оскаржити 
рішення про притягнення до академічної відповідальності.
8.2. Апеляція подається особою, відносно якої розглядається питання про 
порушення академічної доброчесності, у триденний термін після дати 
отримання висновку комісії Академії для ознайомлення:
-у випадку, коли заява про факт порушення розглядалася Комісією з питань 
академічної доброчесності;
- апеляція надсилається з корпоративної пошти учасника освітнього процесу, 
що оскаржує рішення, на корпоративну електронну пошту секретаря Комісії з 
питань академічної доброчесності Академії. Рішення Комісії з питань 
академічної доброчесності Академії щодо розгляду апеляційної заяви є 
остаточним і оскарженню не підлягає.
8.3. В апеляції учасник освітнього процесу зазначає:

- персональну інформацію заявника (ПІБ, контактний телефон, електронна 
адреса, назва структурного підрозділу, посада/група, спеціальність, курс) та 
викладає суть питання;
- рішення, що оскаржується;
- пояснення того, в чому полягає неправомірність рішення та обґрунтування 
заперечень;
- опис матеріалів та документів, які додаються за потреби.
8.4. Апеляція розглядається протягом місяця з дня її надходження.



8.5. За результатами розгляду апеляції особи, відносно якої розглядалося 
питання щодо порушення академічної доброчесності, формується відповідний 
висновок.

9.1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження.
9.2. Контроль за виконанням Положення здійснюють посадові особи Академії в 
межах своїх повноважень, що встановлені функціональними обов’язками.
9.3. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться та затверджуються 
Вченою радою Академії у тому ж порядку, що й саме Положення.

IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Проректор з
організаційно-правових питань

Проректор
з навчально-методичної роботи, 
к.м.н. єна МИХАЙЛЕНКО

Микола ЩИРУК

Виконавець: Наталія ОРЛЕНКО



Додаток 1

ДЕКЛАРАЦІЯ  
ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

науково-педагогічного, наукового, педагогічного працівника ПВНЗ 
«Міжнародна академія екології та медицини».

Я, що нижче підписався(лась), як член академічної спільноти Академії, 

ЗАЯВЛЯЮ,
що буду здійснювати власну освітню, наукову, творчу діяльність, 

дотримуючись місії, візії, цінностей, корпоративної культури Академії, 
найвищих моральних і правових норм академічної доброчесної поведінки, 
керуючись законодавством України, етичними вимогами до професійної та 
наукової діяльності.
ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ:
• 3 повагою та толерантністю ставитися до всіх членів академічної спільноти 
Університету.
© Не допускати поведінку, що ставить під сумнів чесність та сумлінність моєї 
роботи і завдає шкоди колегам та репутації Університету.
• Запобігати та протидіяти проявам порушення академічної доброчесності 
представниками університетської громади.
® Не надавати неправомірну допомогу у професійній та науковій діяльності.
• Використовувати лише достовірні джерела інформації, не вдаватися до 
фальсифікації чи фабрикування даних.
© Не плагіювати (у т.ч., не використовувати ідеї, твердження, відомості, тексти 
тощо без посилання на джерела).
® Не користуватися неправомірною вигодою, не вимагати і не брати хабарів. 

УСВІДОМЛЮЮ ,
що у разі порушення мною цієї Декларації нестиму відповідальність перед 
академічною спільнотою Академії згідно із загальнолюдськими нормами 
моралі та законодавства України.
ПІБ (повністю)
Кафедра
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання

Дата Підпис (ПІБ)



Додаток 2

ДЕКЛАРАЦІЯ  
ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

студента ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Я _______________________ ,
ПІБ (повністю)

як член академічної спільноти Академії, підписуючи цей документ,

ЗАЯВЛЯЮ,

що буду здійснювати власну освітню, наукову, творчу діяльність, 
дотримуючись місії, візії, цінностей, корпоративної культури Академії, 
найвищих моральних і правових норм академічної доброчесної поведінки, 
керуючись загальнолюдськими нормами людяності й моралі, нормами 
законодавства України, етичними вимогами до професійної, освітньої та 
наукової діяльності.

ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ:
• 3 повагою та толерантністю ставитися до всіх членів академічної спільноти 
Академії.
® Не брати участь у діяльності, яка пов’язана з нечесністю (не підроблювати та 
не використовувати підроблених документів, що стосуються навчання; не 
списувати та не використовувати шпаргалки чи інші підказки під час форм 
контролю).
в Не плагіювати (не використовувати ідеї, твердження, відомості, тексти тощо 
без посилання на джерела).
® Не допускати поведінку, що ставить під сумнів чесність та сумлінність мого 
навчання.
® Не пропонувати та не надавати членам академічної спільноти Академії 
неправомірну вигоду.

УСВІДОМЛЮЮ ,
що у разі порушення мною цієї Декларації нестиму відповідальність перед 
академічною спільнотою Академії згідно із загальнолюдськими нормами 
моралі та законодавства України.

Курс, група______________________________________________________________

Спеціальність

Дата Підпис (ПІБ)


