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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення визначає порядок й проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників науково-дослідної установи 

«Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (далі — 

УКРНДІЕП). 

1.2. Положення про академічну доброчесність та етику академічних 

взаємовідносин в УКРНДІЕП (далі — Положення) розроблене відповідно до  

Законів України «Про вищу ocвiтy» і  «Про наукову i науково-технічну 

діяльність» та Постанови КМУ «Про проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії». 

1.3. Дія Положення поширюється на наукових, науково-педагогічних 

працівників(викладачів) та на здобувачів. 

 

ІІ. МЕТА ЗАВДАННЯ 

УКРНДІЕП неухильно дотримується принципів академічної доброчесності 

у науковій і науково-педагогічній діяльності. Академічна доброчесність 

забезпечується шляхом: 

− популяризації у рамках тематичних лекцій, круглих столів, семінарів, 

тренінгів та інших просвітницьких заходів; 

− впровадження в освітньо-наукові програми підготовки докторів 

філософії відповідних тематичних лекцій; 

− перевірки на академічний плагіат та інших видів порушення 

академічної доброчесності наукових робіт співробітників і здобувачів вищої 

освіти; 

− розробки і впровадження відповідної внутрішньої нормативно-

правової бази. 

 

ІІІ. ВИДИ ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про освіту» визначені такі види 

порушення академічної доброчесності:  

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; надання допомоги чи створення 

перешкод здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання результатів 

навчання, не передбачених умовами та/або процедурами проходження такого 

оцінювання. 

 

 

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ 

ДОБРОЧЕСНОСТІ  

Кожна особа несе особисту відповідальність за дотримання вимог 

академічної доброчесності і норм наукової етики.  

Чинним законодавством України передбачені такі види академічної 

відповідальності за порушення академічної доброчесності (ст. 42 Закону України 

«Про освіту):  

Для наукових і наукового-педагогічних працівників:  

• відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;  

• позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи 

присвоєного вченого звання;  

• відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, 

кваліфікаційної категорії;  

• позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи 

займати визначені законом посади.  

 

Для здобувачів вищої освіти:  

• повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік 

тощо);  

• повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми;  

• відрахування із закладу освіти;  

• позбавлення академічної стипендії. 



V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. Контроль за виконанням цього Положення здійснюється директором 

УКРНДІЕП та вченим секретарем. 

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, 

встановленому для його затвердження. 

 


