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1. Загальні положення
1.1. П олож ення про академ ічну доброчесність (далі — П олож ення) у
Інституті олійних культур Н аціональної академії аграрних наук У країни (далі
— Інституті) розроблено н а основі К онституції У країни, Законів У країни “П ро
вищ у освіту”, “П ро освіту”, “П ро наукову і н ауково-техн ічн у діяльність”, “Про
авторське право і суміж ні права”, “П ро видавничу діяльність”, “П ро
запобігання корупції”, Ц ивільного К одексу У країни, С татуту Інституту.
1.2. М етою П олож ення є запровадж ення дотрим ання академ ічної
доброчесності науковими, науко-п едагогічн им и працівникам и та здобувачам и
вищ ої освіти (аспірантам и та докторантам и) у науково-дослідни цькій сфері та
освітньому процесі.

2. Поняття та принципи академічної доброчесності
2.1. А кадем ічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та
визначених законом правил, яким и м аю ть керуватися учасники н ау к о во дослідницького та освітнього процесу під час провадж ення наукової (творчої)
діяльності, навчання і викладання з метою забезпечення довіри до результатів
наукових досягнень та навчання.
2.2. А кадем ічна доброчесність передбачає дотрим ання правил посилання
на дж ерела інф ормації у випадку використання ідей, розробок, твердж ень,
відомостей; дотрим ання вим ог про авторське право і суміж ні права; надання
достовірної інф орм ації про м етодики і результати наукових дослідж ень,
дж ерела використаної інф орм ації, власну науково-педагогічну діяльність;
контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачам и вищ ої освіти;
о б ’єктивне оціню вання результатів навчання.
2.3. Згідно закону У країни “П ро освіту” ф ормами академ ічної
недоброчесності вважається:
— академічний плагіат - оприлю днення (частково або повністю )
наукових (творчих) результатів, отриманих інш ими особами, як результатів
власного дослідж ення (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів
(оприлю днених творів м истецтва) інш их авторів без зазначення авторства;
— самоплагіат - оприлю днення (частково або повністю ) власних раніш е
опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
— ф абрикація - вигадування даних чи фактів, що використовую ться в
освітньому процесі або наукових дослідж еннях;
— ф альсиф ікація - свідом а зм іна чи м одиф ікація вж е наявних даних, що
стосую ться освітнього процесу чи наукових дослідж ень;
— списування - виконання письм ових робіт із залученням зовніш ніх
дж ерел інф ормації, крім дозволених для використання, зокрем а під час
оціню вання результатів навчання;
— обман - надання завідом о неправдивої інф орм ації щ одо власної
освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу;
формами обману є, зокрем а, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація,
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фальсиф ікація та списування;
— хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи
пропозиція щ одо надання (отримання) кош тів, майна, послуг, пільг чи будьяких інш их благ матеріального або нематеріального характеру з м етою
отрим ання неправом ірної переваги в освітньому процесі;
— н ео б ’єктивне оціню вання - свідоме завищ ення або заниж ення оцінки
результатів навчання здобувачів освіти.
2.4.
В иди академічної відповідальності учасників наукового та н ау к о во освітнього процесу за конкретні поруш ення академічної доброчесності
визначаю ться спеціальними законами та внутріш німи полож еннями Інституту,
що затвердж ені вченою радою Інституту та погодж ені з відповідними органами
самоврядування здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності.

3. Рада з питань академічної доброчесності
3.1. Р ада з питань академ ічної доброчесності (далі — Рада) створю ється
для контролю та м оніторингу дотрим ання науковим и і науково-педагогічним и
працівниками та здобувачам и вищ ої освіти (аспірантам и та докторантам и)
принципів та правил академ ічної доброчесності.
3.2. У своїй роботі Рада керується К онституцією У країни, Законам и
У країни, інш ими підзаконним и актами, Статутом Інституту та цим
П олож енням.
3.3. С клад Ради розглядається і затвердж ується вченою радою Інституту.
С трок повноваж ень Ради складає 3 роки.
3.4. Р ада м ає право:
— розглядати заяви про поруш ення науковим и і науково-педагогічним и
працівниками та здобувачам и вищ ої освіти (аспірантам и та докторантам и)
академ ічної доброчесності;
— залучати експертів з відповідних галузей і структурних підрозділів
Інституту, використовувати необхідні технічні засоби та програм ні продукти
щ одо аналізу фактів про поруш ення правил академ ічної доброчесності;
— готувати пропозиції з питань підвищ ення проф есійної та академ ічної
культури у науковій та науково-освітн ій діяльності Інституту;
— проводити дослідж ення та семінари з академ ічної доброчесності,
якості наукової та науково-освітн ьої та наукової діяльності.
3.5. До складу Ради входять:
— за посадами: заступник директора з наукової роботи, вчений секретар,
завідувач науковою бібліотекою , ю рист, голова ради молодих вчених;
— за згодою інш і особи.
3.6. Р ада зі свого складу обирає голову та секретаря. Г олова Ради головує
на засіданнях, підписує протоколи та ріш ення. П овноваж ення щ одо ведення
протоколу засідання, технічну підготовку м атеріалів до розгляду їх на
засіданнях здійсню є секретар.
3.7. О рганізаційною формою роботи Ради є засідання. Р іш ення
ухвалю ю ться відкритим голосуванням простою більш істю голосів від числа
присутніх.
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3.8. Р іш ення Ради носять реком ендаційний характер, які затвердж ую ться
вченою радою Інституту.
3.9. Р ада не менш е одного разу н а рік звітує перед вченою радою
Інституту.

4. Порядок перевірки на академічний плагіат
4.1. П еревірці на академічний плагіат підлягаю ть:
— усі наукові та науково-м етоди чн і роботи, щ о вим агаю ть реком ендації
вченої ради Інституту. О рганізацію перевірки вищ езазначених матеріалів
здійсню ю ть завідувачі наукових підрозділів;
— рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редакції наукового
збірника або оргкомітетів заходів наукового, н ауково-техн ічного і н а у к о в о м етодичного спрямування (конференцій, семінарів). О рганізацію їх перевірки
здійсню ю ть редактор “Н ауково-техн ічного бю летеня ІО К Н А А Н ” та керівники
структурних підрозділів, які організовую ть відповідні заходи;
— дисертаційні роботи і автореф ерати, організацію перевірки яких
здійсню ю ть керівники робіт.
4.2. П еревірка на академічний плагіат матеріалів, зазначених у п. 4.1,
здійсню ється на етапі представлення до розгляду.
4.2.1. П еревірка науково-м етоди чн их праць, рукописів статей, тез
доповідей, дисертаційних робіт і автореф ератів проводиться за допомогою
п рограм н о-технічни х засобів з визначенням унікальності роботи.
4.2.2. Безпосередньо перевірку, зазначених у п. 4.2.1 матеріалів, за
відповідним дорученням здійсню ю ть:
— редактор “Н ауково-техн ічного бю летеня ІО К Н А А Н ” та керівники
структурних підрозділів, які організовую ть відповідні конф еренції та семінари;
— відповідальні особи з числа висококваліф ікованих співробітників
Інституту, щ о призначаю ться розпорядж енням заступника директора з наукової
роботи.
В ищ езазначені особи визначаю ть унікальність кож ної представленої
роботи та надаю ть висновки у роздрукованом у вигляді для подальш ого
розгляду на засіданнях наукових підрозділів, експертної комісії, оргком ітетів
конф еренцій та семінарів. Розгляду передує аналіз результатів перевірки
унікальності роботи експертами з відповідної галузі знань.
4.3. О статочне ріш ення щ одо наявності у роботі ідей та наукових
результатів, які отримані інш ими авторами, та (або) відтворення опублікованих
текстів інш их авторів без відповідного посилання за м отивованим и висновкам и
прийм ається Радою з питань академічної доброчесності.
4.4. Результати перевірки на академічний плагіат оф ормлю ю ться
протоколом у вигляді ріш ення щ одо дозволу до опублікування матеріалів,
допуску до захисту, відправку м атеріалів на доопрацю вання або відхилення без
права подальш ого розгляду.
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5. Порядок розгляду заяв про академічну недоброчесність
5.1. Н аукові, науково-педагогічні працівники, здобувачі вищ ої освіти
(аспіранти та докторанти) та сторонні особи маю ть право подати заяву н а ім ’я
голови чи секретаря Ради про виявлені ним и бу д ь-як і факти академ ічної
недоброчесності. Заявник повинен вказати свої особисті дані. А нонім ні
звернення Рада не розглядає.
5.2. К ож на особа, стосовно якої розпочато розгляд заяви про поруш ення
нею академічної доброчесності, м ає такі права:
— ознайом лю ватися з усім а м атеріалам и перевірки щ одо встановлення
ф акту поруш ення академ ічної доброчесності, подавати до них зауваж ення;
— особисто або через представника надавати усні та письм ові пояснення
або відм овитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідж енні
доказів поруш ення академ ічної доброчесності;
— знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду
питання про встановлення факту поруш ення академічної доброчесності та
притягнення її до академічної відповідальності;
— оскарж ити ріш ення про притягнення до академ ічної відповідальності
до органу, уповноваж еного розглядати апеляції, або до суду.
5.3. Г олова Ради не пізніш е 14 робочих днів із дати отримання заяви м ає
повідомити усі зацікавлені сторони щ одо початку процедури розгляду питання.
Р ада м ає скликати засідання щ одо розгляду заяви у тридцятиденний термін.
5.4. Д ля аналізу заяви про факти академ ічної недоброчесності голова
Ради мож е утворю вати комісію , залучаю чи до її роботи спеціалістів різних
галузей. В исновки комісії заслуховую ться на засіданні Ради.
5.5. Н а засідання об ов’язково запрош ується заявник та особа, щ одо якої
розглядається питання про поруш ення академічної доброчесності, при розгляді
робіт аспірантів та докторантів запрош ується також керівник (консультант)
роботи. Д ля з ’ясування обставин конкретної справи н а засідання мож уть бути
запрош ені експерти відповідних галузей із правом дорадчого голосу.
5.6. У разі незгоди з результатами перевірки особа, щ одо якої
розглядалося питання про поруш ення академічної доброчесності, м ає право
подати апеляцію у п ’ятнадцятиденний термін після ухвалення ріш ення Радою.
5.6.1.
У разі надходж ення апеляції, за наказом (дорученням) директора
створю ється комісія для розгляду апеляції.
5.7. К ом ісія по фактах академічного плагіату також мож е створю ватися за
наказом (дорученням) директора як з ініціативи співробітників Інституту, так і
за заявам и сторонніх осіб, а також дорученнями Н аціональної академії
аграрних наук У країни, відповідних держ авних установ.
5.8. П ерсональний склад членів комісій у відповідності до пп. 5.6 і 5.7
ф ормується з досвідчених та авторитетних науковців Інституту. До її складу
мож уть вклю чатися, за їх згодою , інш і особи, які не є співробітниками
Інституту. П ри розгляді апеляцій н а результати перевірки навчальних та
кваліф ікаційних робіт здобувачів вищ ої освіти (аспірантів та докторантів) до
складу комісії мож е залучатися представник органу їхнього самоврядування.
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5.9.
А пеляція розглядається апеляційною комісією у тиж невий терм ін з
наступного дня після виходу наказу (доручення) директора про створення
апеляційної комісії, якщ о інш ий термін не зазначено в наказі (дорученні).
В исновки апеляційної комісії оф ормлю ю ться відповідним протоколом.

6. Попередження академічної недоброчесності
6.1. Із м етою уникнення ф актів академічної недоброчесності у науковій і
науково-педагогічній роботі працівників та здобувачів вищ ої освіти в Інституті
впровадж ую ться наступні заходи:
— ознайомлення всіх учасників наукового та освітнього процесів із
норм ам и цього П олож ення;
—
системне
інф орм ування
науковців
та
н ауково-педагогічни х
працівників, здобувачів вищ ої освіти про дотрим ання принципів та правил
академ ічної етики та підвищ ення відповідальності за недотрим ання норм
цитування;
— проведення сем інарів щ одо академ ічної культури у науковій та
освітній сферах;
— розповсю дж ення м етодичних м атеріалів з уніф ікованим визначенням
вим ог щ одо належ ного оф ормлення посилань на використані у письм ових
роботах матеріали;
— організація бібліотекою заходів з популяризації основ інф ормаційної
культури;
— запровадж ення в рамках відповідної дисципліни (“М етодика
дослідж ення та організація підготовки дисертаційної роботи”) вивчення вимог
коректного використання інф ормації з інш их дж ерел та правил опису дж ерел та
оф ормлення цитувань;
— ф ормування завдань для навчальних робіт з використанням
педагогічних інновацій, що сприяю ть розвитку творчого підходу здобувачів
вищ ої освіти до їх виконання;
— щ орічне проведення для аспірантів заходів з питань наукової етики та
недопущ ення академічного плагіату;
— об ов’язкова перевірка кваліф ікаційних робіт на наявність плагіату
експертам и за допомогою відповідних технічних засобів і програм них
продуктів.

7. Заключні положення
7.1. П олож ення
про
академічну
доброчесність
розглядається
і
прийм ається вченою радою Інституту та вводиться в дію з наступного дня після
його затвердж ення наказом директора.
7.2. Зм іни та доповнення до П олож ення мож уть вноситися наказом
директора за ріш енням вченої ради Інституту. У таком у ж порядку П олож ення
скасовується.
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7.3. Здобувачі вищ ої освіти (аспіранти і докторанти) повинні бути
ознайом лені з П олож енням впродовж місяця після зарахування на навчання.
С півробітники Інституту ознайом лю ю ться із норм ам и П олож ення під час
прийом у на роботу або впродовж місяця після вводу його в дію.
7.4. В ідповідальність за актуалізацію П олож ення та контроль за
виконанням його вим ог несуть посадові особи Інституту відповідно до їх
ф ункціональних обов’язків.

