
АКАДЕМІЧНА
ДОБРОЧЕСНІСТЬ
В НАКККІМ

Правила Кодексу однакові для всіх здобувачів вищої
освіти та науково-педагогічних працівників незалежно
від посади і терміну роботи. 
Незнання або нерозуміння норм Кодексу саме по собі
не є виправданням неетичної поведінки.



АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ - ЦЕ
СУКУПНІСТЬ ПРИНЦИПІВ, ПРАВИЛ
ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ, СПРЯМОВАНИХ НА
ФОРМУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ І
ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ,
СПРОМОЖНОЇ ЕФЕКТИВНО НАВЧАТИСЯ,
ВИКЛАДАТИ І ЗАЙМАТИСЯ НАУКОВОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ, ДОТРИМУЮЧИСЬ ЕТИЧНИХ
ТА ПРАВОВИХ НОРМ. 



ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ
ДОБРОЧЕСНОСТІ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ

ПЕРЕДБАЧАЄ:
 - самостійне виконання навчальних завдань,
завдань поточного та підсумкового
контролю результатів навчання;
- посилання на джерела інформації у разі
запозичень ідей, тверджень, відомостей;
- дотримання норм законодавства про
авторське право.



ЗА ПОРУШЕННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ
ДОБРОЧЕСНОСТІ ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ

ПРИТЯГУЮТЬСЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:
  - повторне проходження оцінювання
(контрольної роботи, іспиту, заліку тощо);
- повторне проходження навчального курсу;
- відрахування з Академії



ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ
ДОБРОЧЕСНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИМИ І

НАУКОВОПЕДАГОГІЧНИМИ
ПРАЦІВНИКАМИ ПЕРЕДБАЧАЄ:

- дотримання норм Кодексу та контроль за
дотриманням  вимог особами, які здобувають
освіту;
- дотримання загальноприйнятих етичних норм;
- дотримання норм Конституції і законів України;
- повагу до осіб, які здобувають освіту, до їхніх
батьків та осіб, які їх замінюють, незалежно від
віку, статі, стану здоров’я, громадянства,
національності, ставлення до релігії, кольору
шкіри, місця проживання, мови спілкування,
походження, соціального і майнового стану,
наявності судимості, а також інших обставин.



ЗА ПОРУШЕННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ
ДОБРОЧЕСНОСТІ ПЕДАГОГІЧНІ І

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ
ПРИТЯГУЮТЬСЯ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
 відповідно до законодавства.

-плагіат, спонукання до порушень
академічної доброчесності здобувачами
освіти, тощо



ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОТРИМАННЯ ЦІННОСТЕЙ
АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ Є ВОДНОЧАС ЯК ОСОБИСТИМ

ОБОВ’ЯЗКОМ КОЖНОГО ТАК І СПІЛЬНОЮ СПРАВОЮ
КОЛЕКТИВУ ЗАГАЛОМ.

Неприйнятними у навчальній та науково-дослідницькій діяльностіНеприйнятними у навчальній та науково-дослідницькій діяльності
для здобувачів та працівників Академії є:для здобувачів та працівників Академії є:

ПлагіатПлагіат – навмисне чи усвідомлене оприлюднення – навмисне чи усвідомлене оприлюднення
(опублікування), повністю або частково, чужого твору (текст(опублікування), повністю або частково, чужого твору (тексту абоу або
ідей) під іменем особи, яка не є автором цього твору, безідей) під іменем особи, яка не є автором цього твору, без
належного оформлення посилань.належного оформлення посилань.



ШАХРАЙСТВО
- фальсифікація або фабрикація інформації, наукових результатів та
наступне використання їх в академічній роботі;
- підробка підписів в офіційних документах (залікових книжках, актах,
звітах, угодах тощо);
- використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних
матеріалів або технічних засобів (шпаргалки, мікронавушники, телефони,
планшети тощо);
- посилання на джерела, які не використовувалися в роботі;
- списування (реплікація) при складанні будь-якого виду підсумкового
або поточного контролю;
- проходження процедур контролю знань підставними особами;
- здавання або репрезентація різними особами робіт з однаковим змістом
як результату навчальної чи наукової діяльності.



Несанкціонована співпраця
- надання допомоги для здійснення акту академічної нечесності −
навмисна чи усвідомлена допомога або спроба допомоги іншому вчинити
акт
академічної нечесності;
- придбання в інших осіб чи організацій з наступним поданням як
власних результатів навчальної та наукової діяльності (звітів, рефератів,
контрольних, розрахункових, курсових, дипломних та магістерських робіт,
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата
наук)
та доктора наук, есе, статей, монографій тощо).



- Пропонування чи отримання неправомірної винагороди при
оцінюванні результатів успішності, виконання навчальних чи
дослідницьких
завдань;
- Використання родинних або службових зв’язків для отримання
позитивної або вищої оцінки при складанні будь-якого виду
підсумкового
контролю або переваг у роботі;
- Внесення до списку авторів статей, монографій, підручників тощо
осіб, які не брали участі в отриманні наукових результатів;
- Інші види академічної нечесності.



ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ 

 ознайомлені та дотримуються плану заходів
із дотримання Кодексу академічної

доброчесності Національної академії
керівних кадрів культури і мистецтв.



АКАДЕМІЧНА
ДОБРОЧЕСНІСТЬ
В НАКККІМ

ЗНАЄМО
ДОТРИМУЄМОСЬ
ВИКОНУЄМО

Презентація створена для проведення кураторських годин зі здобувачами,
пояснення важливості дотримання принципів академічної доброчесності у навчанні,
ознайомленням з практиками запобігання плагіату  в студентських роботах.


