
 



 

КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 
учасників освітнього процесу Хмельницького національного університету 

Загальні положення 
Кодекс академічної доброчесності (далі – Кодекс) 

визначає загальноприйняті світовою спільнотою 
стандарти здійснення службових обов’язків науково-
педагогічними працівниками та правила поведінки 
здобувачів вищої освіти з дотриманням основних 
моральних і правових норм академічної доброчесності. 

Метою Кодексу є забезпечення якості освітнього 
процесу шляхом створення атмосфери нетерпимості до 
порушень академічної доброчесності та етики 
академічних взаємовідносин. 

Основними принципами та фундаментальними 
цінностями академічної доброчесності та етики 
академічних взаємовідносин у ХНУ є: 

- законність – дотримання кожним учасником 
процесу реалізації державної політики у сфері якості 
освіти законів у сфері освіти та стимулювання до цього 
інших; 

- правдивість – прагнення до істини, вільне і 
відкрите поширення найкращих практик реалізації 
власної діяльності, їх безперервне надбання та 
збагачення; 

- справедливість – неупереджене однакове 
ставлення до усіх учасників освітнього процесу 
позбавлене дискримінації та нечесності; 

- чесність та порядність – системне уникнення 
проявів академічної недоброчесності під час реалізації 
власної діяльності; 

- відповідальність – вміння брати на себе 
відповідальність за результати своєї діяльності, 
виконувати взяті на себе зобовязання, протистояти 
проявам академічної недоброчесності, подавати приклад 
гідної поведінки; 

- прозорість – доступність та відкритість 
інформації, що стосується освітньої, науково-дослідної, 
інших видів діяльності в межах освітнього процесу;  

- повага та довіра – співпраця з учасниками 
освітнього процесу на основі взаємоповаги до ідей, 
гідності інших, їх фізичного та психічного здоров’я, а 
також впевненості в чесності та чесноті один одного. 

   

Науково-педагогічні працівники 
Дотримання принципів академічної доброчесності 

передбачає: 
- дотримання норм чинного законодавства в сфері 

освіти і науки та інтелектуальної власності; 
- обов’язкове слідування фундаментальним 

цінностям академічної доброчесності, зазначених в 
Кодексі; 

- посилання на джерела інформації у разі 
використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

- надання достовірної інформації про власну 
педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність, у 
т.ч. про методики і результати досліджень, джерела 
використаної інформації; 

- об’єктивне та неупереджене виконання своїх 
посадових обов’язків, у т.ч. об’єктивне оцінювання 
результатів навчання здобувачів вищої освіти; 

- несення академічної відповідальності за 
порушення принципів академічної доброчесності та 
етики академічних відносин; 

- контроль за дотриманням академічної 
доброчесності іншими учасниками освітнього процесу і 
перешкоджання проявам академічної недоброчесності з 
їх боку; 

- негайне повідомлення про випадки порушення 
академічної доброчесності уповноваженим органам 
(комісії академічної доброчесності факультету, 
університету), посадовим особам (завідувачу кафедри, 
декану, проректору з науково-педагогічної роботи, 
завідувачу відділу забезпечення якості вищої освіти, 
ректору) залежно від типу порушення для здійснення 
ними відповідного реагування; 

- не допускати: 
- дослівне запозичення текстових фрагментів без 

оформлення їх як цитат з посиланням на джерела; 
- написання твору, наукової праці на підставі 

чужих матеріалів без самостійного дослідження та 
опрацювання джерел. 

Здобувачі вищої освіти 
Дотримання принципів академічної доброчесності 

передбачає: 
- відповідальне ставлення до своїх обов’язків, 

вчасне та самостійне виконання усіх видів навчальних 
завдань, дослідної роботи, контрольних заходів тощо; 

- обов’язкове слідування фундаментальним 
цінностям академічної доброчесності, зазначених в 
Кодексі; 

- дотримання норм законодавства про авторське 
право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати 
власної навчальної, науково-дослідної, творчої 
діяльності; участь у процедурах запобігання та 
виявлення академічного плагіату, оцінювання якості 
освітньої діяльності в університеті; 

- несення академічної відповідальності за 
порушення принципів академічної доброчесності та 
етики академічних відносин; 

- не допускати: 
- дослівне запозичення текстових фрагментів без 

оформлення їх як цитат з посиланням на джерела; 
- написання твору, наукової праці на підставі 

чужих матеріалів без самостійного дослідження та 
опрацювання джерел; 

- здачу та репрезентацію різними способами робіт 
з однаковим змістом як результати власної навчальної 
діяльності; 

- співробітництво з іншими особами при 
виконанні навчальних проектів, що подаються як 
результати самостійної роботи; 

- написання чужих варіантів завдань на 
контрольних заходах; 

- продаж, поширення, постінг або публікацію 
курсів лекцій, роздаткових матеріалів тощо, наданих 
викладачем, без письмового дозволу викладача; 

- підробку підписів в офіційних документах 
(індивідуальний навчальний план студента, тощо). 

Незнання або нерозуміння норм академічної доброчесності, проголошених цим Кодексом, не звільняє від 
відповідальності за їх порушення. До порушників Кодексу з боку учасників освітнього процесу застосовуються 
заходи впливу відповідно до  чинного законодавства України та нормативних документів університету 

 



ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ УЧАСНИКА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

щодо дотримання академічної доброчесності 

 

Цією декларацією я, __________________________________________________ 
            Прізвище, імя, по батькові 

 

здобувач вищої освіти (шифр та назва спец-ті, курс, академічна група)/ науково-педагогічний працівник (назва кафедри) 

__________________________________________________________________ __ 
назва факультету 

підтверджую, що ознайомився (- лась) з Положенням про систему забезпечення 

академічної доброчесності у Хмельницькому національному університеті та 

Кодексом академічної доброчесності і зобов’язуюсь дотримуватися їх вимог під 

час освітнього процесу, проведення наукової діяльності, виконання 

організаційно-адміністративних функцій тощо. 

Усвідомлюю, що у разі порушення мною принципів академічної 

доброчесності нестиму відповідальність перед академічною спільнотою ХНУ 

згідно з нормами, визначеними Положенням про систему забезпечення 

академічної доброчесності у Хмельницькому національному університеті, 

законодавства України. 

 

 

 

 

 

«___» __________ 20 ____ р.                                   _________________________ 
                                                                                                                                                                     Підпис  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


