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КoшкC AКAшN4IЧI{OI ДoБPoЧЕCнoCTI

ЦЕЕIТPAЛЬнoУКPAiнCЬкoГo HAЩoHAЛЬHoГo TЕХI{IЧнoГo
УI{IBЕPCИTЕTУ

ЗAГAЛЬHI ПoЛo)кЕнrUl

,.{ля впpoBa.цхtеннЯ ДеpжaBl{oi пoлiтики y сфеpi якoстi oсвiти, a Taкo}к ДЛЯ
сTBopенHЯПoЗI4TИBнoгo Ta cпpи;ITлиBoГo сepе.цoBищa Пpи peaлiзaцii oсвiтньoгo
Пpoцeсy, дiяльнiсть I{ентpaльнoyкpaiЪсЬкoгo нaцioнaлЬнoгo теxнiчнoгo
yнiвеpситeтy (дa.гli _LЕITУ) спpямoBaнa нa зaпoбiГaння, Пеpешкoдxtaнн,l Ta
зyпиненIlя пpoявiв aкaдемi.rнoi нeдoбpoueонoстi.

Кoдeкс Aкaдeмivнoi дoбpo.rеснoстi, p€tзoМ з iнrшими prГлaМенTyloЧиMи
,цoкyМeIITaми I-fi TУ, з aбезпeчye ДoTpиМaI{шI Пpинципiв aкaдемiчнoТ
дoбp o.reснoстi Ta еTики aкaдeмivlll.tx Bз arМoвiДнo син.
Пpи фopмyвaннi змiсry Кoдeксy BpaxoBal{o BиMoги Зaкoнiв УкpaiЪи <Пpo
oсвiтy>>, кПpo BиЦ{y oсвiтy>>, <Пpo нayкoBy i нayкoвo-тexнiuнy дiяльнiсть>,
<Пpo aBтopсЬке ПpaBo i сyмiхtнi Пpaвa), нopМaTиBl{o-ПpaBoвиx aктiв Кaбiнетy
Мiнiстpiв Укpaiни, Чинниx нaкaзiв i pекoмендaцiй Мiнiстеpствa oсвi ти i нaуки
УкpaiЪи, iнrпoТ зaг€UIьнo.цеpх(aBHoТ нopмaтивнoi бaзи. У тeкстi Кoдексy
BикopисTaнo iнфopмaцiro з вiдкpитиx еЛекTpoнниx pесypсiв - сaйтiв
(вклro.laroЧи нopМaTиBIIy бaзу) вiтчизняниx i зaкop.цoнниХ зaклaдiв вищoТ
oсвiти, нaцioнaлЬниx тa мiх<нapoдниx yстaнoB i aсoцiaцiй, oсвiтня i нayкoвa
пеpiодикa, пpoПoзицii спiлЬI{oTи yнiвеpсиTeTy.

Кo.цекс Bизнaчar ПpaBиЛa i нopми aкaдемiuнoi дoбpouеснoстi, етичнoТ
пoведiнки, пpoфесiйнoгo сшiлкyвal{н,l Ilpaцiвникiв тa oсiб, щo нaBЧaIoTЬсЯ y
I-{eнтpa.пьнoyкpaiнсЬкoМy нaцioнaлЬI{oMy теxнiчнoмy yнiвеpситетi.

BИЗHAчЕFIFUI

[ля цiлей цЬoгo Кoдексy ни)кчeнaвeдeнi тepмiни B)киBaIoTЬся B TaкoМy
знaченнi:
a . .

Авmop - це фiзичнa oсoбa, TBopчoю ПpaцеЮ якoi ствopенo твip.
Акаdемiчна doбpoчеcнicmь - це сyкyпнiсTЬ еTиЧниx Пpинципiв тa Bизнaчениx
зaкoнoМ TIpaBуIЛ, ЯКplNII4-NлaIoTЬ кеpyBaTиcЯУЧacnИки oовiтнЬoГo Пpoцеоy пiд uaс
нaBчaI{ня, BикJIa.цaнНЯ Тa пpoBa.цхtення нayкoвoi (твop.roi) дiяльнoстi з метoro



зaбrзпечення ДoBipи .цo peзyлЬTaTiB IIaBЧaння тala6o HayкoBиx (твopvиx)

.цoсяПIенЬ.
Пoiuлання- ypивoк' BиTяг з якoГo.небyдь TBopy' нa якIаЙ ПoсиЛaЮтЬcЯ y

виклaдi, з ToчIIoю н€tзBoю ДxtеpеЛa й вкaзiвкolо нa вiдпoвiднy стopiнкy.

Tвip - peзyЛЬTaT iнтелектyaльнoi, aнaлiтикo-сиIlTeTичнoТ uи. евpiстичнoi

дiяльнoстi oкpемoТ шoДини чи ЦpyIIи лroдей, пo.цaний y фopмi, щo .цar зМory

йoгo ПoшиprHIIЯ' oц)иМaHHЯ, збеpiгaння, oбpoбки, вiдтвopення ДЛЯ
BикopиcT arrНЯ piзними зaсoбaми' МеTo.цaMи, спoсoбaМи' TеxIIoлoгiями.

Ilumаmа- пopiвняHo кopoткиЙypиBoк з лiтеpaтypнoГo, HayкoBoгo .rи бyдь-

якoгo iнlцoгo oпyблiкoBaнoгo TBopy, якиЙBикopисToByсTЬся, з oбoв'язкoBиIvI

ПoсиJIaIIн ЯIvI' LTa йoгo aBTopa i ркеpелa циTyBaI{ня, iнuroto oсoбoro y сBoeМy твopi

з MеToIo зpoбити зpoзyмiлiшими свoТ твеp.ц)кення a6o Для ПoсиЛaння нa ПoГJIяДи

iнrшoгo aBTopa B aBTеI{TиЧIIoМy фopмyлroвaннi.
II еpшo dcю еpеЛo - opигiнaльнi .ц)кopеЛa' якi не пеpeдбavaloTЬ iнтеpпpетaцii

iнфopмaцiТ. [o TaкI.tx нulJIе)кaTЬ: TrксTи, I|vIcTИ) фoтoгpaфii, щoДенъIИ:кkI,

M2LJIЮIIки, дaнi вiд нayкoвo.ДoслiДниx Ta сoцioлoгiчниx iнститyтiв, opгaнiв

BIIaДИ' yсTaIIoB сTaTиcTики, apxiвiв тoщo.

IIPI4HI-ц4III4 TA HOPMИ AкAДЕMIЧHOI
ДoБPoЧЕCHoCTI TA ЕTИКИ AкAшMIЧHI,D( B ЗAсMOBIДHOCИH
ПIД ЧAC PЕAЛIЗAЩI oсвtтrъoГo ПPotlcУ

oснoвниMи I]pинц ИTIaNШI тa фyндaмеIIT€шIЬними цiннo сTЯMи aкaдемi.rнoi

дoбpoveснoстi Ta eTики aкa.цемiчниx BЗaсМoвiднoсин е:

- doбpo'tеcнicmь _ вiддaнiсTЬ yчaсЕикiв oсвiTIIЬoГo Пpoцесy MopzlЛЬниМ

tlpиHциПaМ Ta cTallдapтaм, якi сTBopIoIoть бap'сp ДJIя l{е.цoбpouеснoстi;

чеcнiсmь mа пopяdнiсmь _ сисTеМне yIIикненнЯ ПpoЯB1B aкa.цеM1чнol

нeдoбpouеснoстi пi.ц чaо peaлiзaцiТ влaонoТ дiяльнoстi;
. npавduвicmь - пpaгI{ення.цo icтини, вiльне тa вiдкpиTr Пoшиprння

нaйкpaщиx ПpaкTик pеaлiзaцii влaснoi дiяльнoстi, ix безпepеpвне

нaД6 aння т a з6 at aчення ;
- npoЗopicmь-.цocTyIIнiсть тa вiдкpитiсть iнфopмaцii, якa пеpедбauae, щo

воi уraсники oсвiтнЬoГo Пpoцеcy зoбoв'язaнi дiяти вiдкpитo, зpoзyмiЛo Ta B

paMкax зaкoнy;
. Закoнtttcmь - дoTpиМal{ня кontниМ )ЧaсникoM oсB1TIIЬoГo Пpoцrcy зaкoIIlB

Ta cTиМyлIoBaIIня.цo цЬoГo iншиx;

- noвсlzсl_ ПoBaгa.цo iДeй, гi,цнoстi iнlшиx, ikньoгo фiзи.Iнoгo Ta lIсиxiчнoгo

здopoв'я, нa блaгo кoлегiaльнoстi тa спiвпpaцi з iнцrими yчaсникaMи

oсвiтньoгo пpoцесy;
. doвipа_ yсi yЧaсники oсвiтньoгo пpoцеcy МaIoTЬ BIIеBнен1стЬ B ЧеснocTl Ta

чeснoтi o.цин o.цнoгo, Мo}кyTЬ ПoкJIaсTисЬ o.цин нa oДнoгo, пoзбaвленi

oсTpaxy, щo pезyЛЬTaTи ,цiяльнoстi мox<yть бути несaнкцioIIoBaIIo

з aПoзиче .g{ИNIИ' кap, еpy сПaпЛIo)кlнo, a p епyтaцiro пiдipв aнo ;



- cnpавеdлuвiсmь _ неyПеpе.Щкенo oДHaкoBе cTaBЛеI{нЯ дo yсix yuaсникiв
oсвiтньoгo Пpoцесy, пoзбaвЛене дискpимiнaцii Ta }Iечrонoстi;

свoсi дiяльнoстi, викoнyBaTИ взятi нa сeбе певнi зoбoв'язaння,
пpoTисToЯTи IIpoяBaМ aкa.цeмiчнoТ недoбp o.rе снoстi, пo.цaB aTи ПpикJI aДи
г1.цIIo1 ПoBе.цrнки;

. cулtлiннicmь - )п{aсники oсвiтньoгo Пpoцесy н€шIеxtIIиM чинoМ
BикopисToByIoTЬ ДеЛeгoBaнi iМ ПoBнoBax(eнн,l без пеpевищення aбo
несyмлiннoстi BикoHaI{нЯ;
пp o ф е c i o н ал iз wt _ пiдтpим a:нHЯ BисoкoГo piвня кoМПeTеIIтнo стi кoxtниМ

yчaсникoм oсвiтньoгo Пpoцеоy.

BИМ ПoPУТrrF,I{Ь AкAДЕМIчнOI'цOБPOчЕCFIOCTI

Фopмaми пpoявiв aкa,цемiчнoi нeдoбpoнeснoстi e:
- aкaдемiчниЙ плaгiaт. oПpиЛIo.цнення (.raсткoвo aбo пoвнiстro) нayкoBиx

(твopuих) pезyльтaтiв, oTpиМaIIиx iнrпими oсoбaми, як peЗyЛЬтaтiв BЛaснoГo

дoслi.цження (твopuoстi) тala6o вiдтвopeння oпyблiкoвaниx текстiв
(oпpилroд{ениx твopiв МисTeцTBa) iнпlиx aвтopiв без зaзнaчення aBTopсTBa.
BиДvт aкaДeмiчнoГo плaгi aтy :

кoпiroвaння uylкoi poбoти (як без, тaк i з вiдoмa) Ta oПpиЛIo.цнення ir пiд
сBolM lМeнeМ;

Пpе,цсTaBЛеIIня сyмirшi BJIaсHиx Ta ЗaПoзичениx в iнrшиx apryМеHTiв без
II€UIеxtнoГo циTyBaIrня .цжepеЛ;

пеpeфpaзyBal{Hя uylкoТ poбoти бeз нaлежнo oфopмЛeнoГo ПoсилaннЯ нa
opигiнaльHoгo aBTopa aбo ви.цaвця.

- oбмaн, пiдpoбкa_НaДaНня зaвi.цoМo неПpaвдивoi iнфopпlaцiТ щoдo влaснoi
oсвiтньoi, нayкoвoi, твopиoi Дiяльнoстi чи opгaнiзaцiТ oсвiтньoгo Пpoцrсy;

. ГIpИTIИсyBaIIня pезyЛьTaTiв кoлективнoТ дiяльнoстi oднiй aбo oкpемим
?oсo0aМ;

- фaбpикaцiя _ BиГa,цyBaHI{Я ДaНklr.rи фaктiв' щo BикopиcToByIoTЬся B

oсвiтньoмy Пpoцесi aбo нayкoBиx .цoслi.цlкенняХ;
. фaльсифiкaцiя _ свi.цoмa змiнa ни мoдифiкaцiя B)ке нaЯBlнvIx ДalнИХ, Щo

сTocyIoTься ocBlTHЬoгo Пpoцесy чи нayкoBиx ДoсЛ1Д)кrнЬ;
- сaМoПлaгiaт_ oПpиЛIo.цненнЯ (.raсткoвo aбo пoвнiстro) BЛaсниx paнirпе

oгryблiкoBaниx нayкoBиx pезyлЬTaTiв як I{oBиx нayкoBиx pезyльтaтiв;
. xaбapницTBo;
. неgб,екTиBHе oцiнroвaння _ свiдoМе зaBищеHI{я aбo зaниlкення oцiнки

pеЗyЛЬTaTiв нaвчaнrrя здoбyвaчiв oсвiти (вистaвлeння бaлiв зa кoнcПекT,
вiдвiдyвaння нaBчzUIЬниx ЗaHЯTЬ' вi.цнiмaння б aлiв, тoщo).

- cTII4cУBaIIнЯ _ BикoнaннЯ ПиcьМoBиx poбiт iз зaлyrеннЯМ зoвнitпнix,ц)кrpеЛ

iнфopмaцii, кpiм ДoЗBoJIениx.цJIя BикopисTa:я:яъ ЗoкpеМa пiд vaс

oцiнroвaнн,l peзyЛьтaтiв IIaBчaння;



нaдaIIнЯ нe.цoсToBipнoТ iнфopмaцii пpo pезyЛЬTaTи Bлacнoi нaвчaльнoТ
(нayкoвoi, твopvoi) дiяпьнoстi, викop иcт aътi МеToДики Дoслi.цxtень i
.ЩкepеЛa iнфopмaцii.

Haве.цeний пepелiк нe e oсTaToчIIo BичеpПним i не oxoПЛIoe всiх.цiянЬ, Щo
Мox(yTь мiстити oЗнaки Пopyшення aкa.цеМiчнoТ дoбpo.rеснoстi Ta еTики
aкaдемiчниx BзarМoвi.цнoсин.

ДOTPИMAHHII AкAшMIЧHOI ДoБPoЧЕCHoCTI IIЕДAГOГIЧHИМИ,
HAУкOB O-IIЕДAГOГIЧHИМИ TA }IAyкoBИМИ IIPAЩBHИкAMИ
ПЕPЕ.цБAЧAC :

o бoв, язкoве слiдyв a:нъTЯ фyндaмеI{T€UIЬниМ цiннoстяM aкaДrмiчнoТ
дoбpouеснoстi, З€lзнaчениx в Кoдeксi тa дoTpиМaI{I{Я нopМ Чиннoгo

зaкoнo.цaBсTBa;
ПoсиЛaIIн,I нa .цжеpeлa iнфopмaцii y paзi BиKopисT a]F.iъIЯ iДeЙ' poзpoбoк,

TBep.цжень, вiдoмoстей;
нaдaншl дoстoвipнoi iнфopмaцii Пpo МеTo.цики i pезyльтaти дoслi.ц)кенЬ,

ДxtеpеЛa BикopисTaнoi iнфopмaцii Ta Bлacнy педaгoгiuнy (нayкoBo-Пr.цaгoгi.rнy,
твopuy) дiяльнiсть;

кol{TpoЛЬ зa дoTpиMaHн,lМ aкa.цeмiчнoi дoбpoчеснoстi здoбyвa.laми oсвiти;

oб' ективне oцiнroвal{ня pезyлЬTaTiв нaвчaння.

.цOTPИМAI{ЕUI AкAДЕМIчHoi ДoБPoЧЕCFIoCTI ЗДOБУBAЧAМИ
OCBITИ IIЕPЕ.цБAЧAC:

сaМoсTlиI{r BикoнaIJIIЯ HaBЧ€шЬниx ЗaB,цaHЬ, зaB.цaIIЬ ПoToчнoГo Ta

пiдсyмкoBoГo кoIITpoлЮ pезyЛьTaTiв нaвчaння (для oсiб з oсoбливими oсвiтнiми

пoтpебaми ця BиМoгa зacToсoByeTься з ypaxyBallнЯМ Тxнix iндивiдyaлЬниx пoтpеб

i мoжливoстей);
ПoсиЛaння нa .цx(epелa iнфopмaцii y paзi BикopисTaLI:нЯ тдefi, poзpoбoк,

TBеp.цxtень, вiдoмoстeй;

.цoTpиМaHIIЯ нopм зaкoнo.цaBсTBa Пpo aBTopсЬкe пpaBo i сyмiх<нi пpaвa;

НaДaъI:нЯ дoстoвipнoi iнфopмaцiТ Пpo pеЗyЛЬTaTи влaснoi нaвчaльнot

(нayкoвoi, твopuoi) дiяльностi, BикopисTaнi метo.цики.цoсЛiдт<ень i дlкеpепa
iнфopмaцii.

AКA.цЕMIчHA B IДПoB IДAJIЬш C TЬ УЧACЕ{ИкIB o CB ITЕIЬ oГo
ГIPotЕCУ

Зa пopylшення нopM aкaдемi.rнoТ дoбpoчеснoстi нayкoвi, педaгoгiuнi тa

I{ayкoBo-педaгoгi.rнi пpaцiвники IцIТУ МoжyTЬ 6ути ПpиTЯгнyтi дo

.цисциплiнapнoТ, aдмiнiстp aтивнoi, кpимiн aльнoi в i.цпoвi.цaльн oстi в i.цпoвiДнo

нopМ зaкoнoдaBсTBa УкpaiЪи, y ToМy числi TaкиХ як:



* вiдмoвa y пpисyДx<еннi нayкoBoгo cTyПен,l Чи ПpисBorннi Bченoгo зBaнI{я;
_ пoзбaвлrння пpисy.цxteнoгo HayкoBoГo сTyПeня чи ПpисBorlIoГo BЧенoГo

зBaIIня:
_ пoзбaвлrнн,I ПpaBa 6paти )д{acTЬ y poбoтi Bизнaчeниx зaкoнoМ opГaнiв чи

зaймaти BизнaЧенi зaкoнoм пoсa.ци тa iн.

[o здoбyвaчiв вищoТ oсвiти, y Bипa.цкy Пopyшeн:яЯfIpaBkIJI aкa.цеMiчнoi

дoбpouеснoстi, B T.ч. BсTaIIoBЛeнн,l фa*'y плaгiaтy, Мo)ке 6ути зaсToоoBaIIo тaкi

BуIДИ зaxo.ц1B BПЛиBy:
- aкa.цеМiннi (нeзapaxyBal{нЯ poбoти; ПoBTopнe пpoxoДxtення oцiнroвaння;

пoBTopIIе пpoxo.цжrн}Iя I{aBч€lJIЬHoгo кypсy);'

- Дисциплiнapнi (.Цoгaнa, ПиоЬМoBе ПoПepе,цx(енн,l, вiдpaxyвaння) тa iн.

IIPИкIHIЩB I ПoЛoжЕ,HЕUI

КoДекс oбгoвopтorTься Ta зaTBеpДжyeTЬся нa зaсi.цaннi BченoТ PaДи

yнiвеpсиTеTy.
Змiни i .цoпoвненнЯ.цo Кoдексy BнoсЯTЬсЯ y ToМy хt ПopяДкy.

Кo.цекс poЗГJIяIIyTo Ta cХB€UIенo нa зaсi.цaннi Bченoi PaДи yнiвеpситеTy.

Bчений секpеTap Кaлiч

Пepший ПpopекTop B.M. Кpoпiвний

Пpopектop з нayКoвoi poбoти o.М. Левченкo

Гoлoвa cTуДpaДvl B.Л. Фiлiпoвa

Юpист o.Ю. Кoцropбa

flиpектop бiблioтеки B.B. eвмiнa


