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1. Загальні положення 

1.1. Кодекс академічної доброчесності Західноукраїнського національного університету 

(далі – ЗУНУ) розроблено із врахуванням вимог таких документів (зі змінами та 

доповненнями), як Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-

технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», 

рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Етичного кодексу 

вченого України, Статуту ЗУНУ, Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 

освіти в ЗУНУ, а також із використанням досвіду провідних зарубіжних і вітчизняних закладів 

вищої освіти і рекомендацій SAIUP.  

1.2. Кодекс визначає правила і норми академічної доброчесності, етичної поведінки, 

професійного спілкування працівників та студентів ЗУНУ. 

1.3. Кодекс спрямований на дотримання належних професійних стандартів в усіх сферах 

діяльності університету, зокрема освітній, науковій, виховній, управлінській, а також на 

підтримку сприятливого морально-психологічного клімату у колективі. 

1.4. Наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники, співробітники, студенти, 

аспіранти, докторанти ЗУНУ  зобов’язуються дотримуватися правил і норм, визначених цим 

Кодексом. 

 

2. Основні терміни та їх визначення 

 академічна свобода – самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час 

провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що 

здійснюється на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації, 

вільного оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з урахуванням 

обмежень, установлених законом; 

 академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом 

правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання 

та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та/або наукових (творчих) досягнень; 

 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. 

 

3. Принципи і норми академічної доброчесності у ЗУНУ 

Кожен член університетської громади є відповідальним за дотримання таких принципів 

академічної доброчесності в освітній, викладацькій та науковій діяльності: законності та 

верховенства права; свободи та поваги людської гідності; професіоналізму та компетентності; 

чесності і порядності; справедливості та толерантності; партнерства і взаємодопомоги; поваги 

та взаємної довіри; відкритості і прозорості; колегіальності та демократичності; самостійності 

виконання здобувачами усіх навчальних завдань; самовдосконалення і саморозвитку; 

персональної відповідальності та роботи за результат; нетерпимості щодо недотримання 

правил і норм Кодексу академічної доброчесності. 

 

3.1. Нормами академічної доброчесності педагогічних і науково-педагогічних 

працівників є: 

 компетентно і відповідально виконувати службові та професійні обов’язки, не допускати 

зловживання та неефективного використання державної і комунальної власності; 

 постійно підвищувати професійну кваліфікацію, застосовуючи у своїй діяльності 

інноваційні освітні методи та технології; 

 сумлінно ставитись до навчального процесу, форм контролю, об’єктивно та 

неупереджено оцінювати знання та вміння осіб, що навчаються; 

 дотримуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливим у стосунках 

зі здобувачами, керівниками, колегами і підлеглими; 



 із толерантністю та повагою ставитись до колег та осіб, які навчаються, незалежно від їх 

етнічної, релігійної, культурної або соціальної приналежності; 

 не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційної та іншої 

інформації з обмеженим доступом, або інформації особистого характеру, що стала відома 

у зв’язку з виконанням своїх службових та професійних повноважень; 

 сприяти практичній реалізації результатів своєї роботи задля покращення життя 

суспільства, збереження культурно-історичної спадщини, раціонального використання 

природних ресурсів тощо; 

 чинити опір псевдонауці, виступати проти проявів академічної не доброчесності; 

 уникати приватного інтересу та конфлікту інтересів.  

 

3.2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними 

та науковими працівниками передбачає: 

•  посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

•  дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

•  надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела 

використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність; 

•  контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти; 

•  об’єктивне оцінювання результатів навчання. 

 

3.3. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

•  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); 

•  посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

•  дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

•  надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

 

 

3.4. Неприйнятними у навчальній та науково-дослідницькій діяльності для 

працівників ЗУНУ є: 



 допуск порушення навчального процесу, його недостатнє науково-методичне 

забезпечення; 

 недотримання вимог контракту та індивідуального робочого плану; 

 запізнення на заняття або пропуск занять без поважних причин; 

 допуск некоректного, зневажливого ставлення до здобувачів, колег та співробітників; 

 вдавання до форм академічного шахрайства, академічного плагіату та інших форм 

прояву академічної не доброчесності; 

 провокування підкупом; 

 отримання та пропонування хабарів та (або) здійснення будь-яких інших корупційних 

дій; 

4. Заключні  положення 

4.1. Члени університетського колективу зобов’язані знати Кодекс академічної 

доброчесності ЗУНУ. Незнання або нерозуміння норм цього Кодексу саме по собі не є 

виправданням неетичної поведінки. 

4.2. Факти порушення науковими, педагогічними, науково-педагогічними працівниками 

та особами, які навчаються, норм Кодексу академічної доброчесності виносяться на розгляд 

Комісії з академічної доброчесності та наукової етики ЗУНУ. 

4.3. Кодекс вводиться в дію після його затвердження вченою радою ЗУНУ.  

4.4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться вченою радою ЗУНУ і вводяться 

в дію наказом ректора.  

 

 


