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1. Загальні положення 

1.1 Положення про академічну доброчесність у Буковинському університеті 

(далі — Положення) визначає ocновні засади академічної доброчесності в 

освітньо-науковій діяльності університету як невід’ємної  складової системи 

забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності Буковинського 

університету (далі – університет). 

1.2 Положення застосовується в частині, що не суперечить чинному 

законодавству, загальнодержавній та внутрішньоуніверситетській 

нормативній базі. У тому числі як у Положенні, так і безпосередній 

діяльності враховуються вимоги таких документів (зі змінами та 

доповненнями): Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, чинних наказів 

Міністерства освіти і науки України, іншої загальнодержавної нормативної 

бази. 

1.3 Положення є складовою загальної нормативної бази університету, 

розміщується на офіційному сайті унііерситету.  

2. Система сприяння дотриманню принципів академічної доброчесності 

у Буковинському університеті.  

Система забезпечення принципів академічної доброчесності має наступні логічно 

взаємопов’язані між собою складові: 

- положення про академічну доброчесність 

- положення про комісії з доброчесності  

- інші нормативні документи щодо здійснення відповідних видів 

освітньо-наукової діяльності в університеті, в яких у тому числі 

відображаються питання академічної доброчесності. 

Для розгляду порушень академічної доброчесності здобувачами вищої освіти 

до складу зазначеної комісії повинні обов’язково входити представники 

органів студентського самоврядування. 

До складу комісій не можуть входити особи, які притягувались до академічної 

відповідальності за порушення академічної доброчесності. У разі 



встановлення факту порушення академічної доброчесності членом комісії 

він виводиться з її складу. 

Інструменти впровадження принципів дотримання академічної доброчесності 

у освітню і наукову діяльність університету за допомогою яких стає 

можливим попередження випадків порушення принципів академічної 

доброчесності, у тому числі: 

- інформаційно-консультативне супроводження викладачів та здобувачів 

вищої освіти та інша діяльність з промоції принципів академічної 

доброчесності; 

- масові відкриті онлайн-курси «Академічна доброчесність: виклики, дії, 

успішні історії», «Основи інформаційної грамотності та роботи з 

даними»; 

- здійснення анкетування учасників наукового та освітнього процесів на 

предмет порушень академічної доброчесності; 

- обов’язкова перевірка наукових, навчально-методичних, 

кваліфікаційних та навчальних робіт на наявність ознак академічного 

плагіату відповідно до створеної нормативної бази.  

3. Управління процесом дотримання академічної доброчесності на 

загальноуніверситетському та локальному рівнях. 

3.1 Управління процесом дотримання принципів академічної доброчесності на 

загальноуніверситетському рівні здійснює перший проректор. 

3.2. У безпосередньому підпорядкування першому проректору знаходиться 

комісія сприяння академічної доброчесності (далі – комісія). Головна мета 

діяльності комісії сприяння дотриманню принципів академічної 

доброчесності в освітньо-науковій діяльності університету. Завдання, 

функції, порядок організації роботи, її структура, порядок взаємодії з 

іншими підрозділами університету, відповідні права та межі 

відповідальності визначаються окремими положеннями. 

3.3. Вирішення основних завдань та виконання функцій здійснюється комісією 

спільно з підрозділами університету відповідно до напряму їх діяльності. 



3.3.1. Управління процесом дотримання принципів академічної доброчесності 

в освітній діяльності університету та інформування здобувачів вищої 

освіти і співробітників університету про неприпустимість порушень 

принципів академічної недоброчесності здійснюється: 

- в частині дотримання принципів академічної доброчесності здобувачами 

вищої освіти. 

3.3.2. Управління процесом дотримання принципів академічної доброчесності 

при реалізації всіх напрямів наукової діяльності здійснює проректор з 

наукової роботи.  

3.3.3. Управління процесом дотримання академічної доброчесності на 

факультетах здійснюють декани факультетів. 

3.3.4. Популяризація принципів академічної доброчесності, інформування 

здобувачів вищої освіти про неприпустимість порушення принципів 

академічної доброчесності те реалізація заходів щодо запобігання проявам 

академічної недоброчесності проводиться у тому числі студентським 

самоврядуванням. 

4. Відповідальність за дотримання академічної доброчесності.  

4.1. Відповідальність за дотримання принципів академічної доброчесності під 

час здійснення освітньо-наукової діяльності покладається на здобувачів 

вищої освіти та співробітників університету. 

4.2. Виявлення фактів порушення академічної доброчесності здобувачами 

вищої освіти під час здійснення освітньо-наукової діяльності здійснюється 

передусім викладачами (в межах дисциплін, які вони викладають) та 

керівниками дипломних (кваліфікаційних робіт) факти порушення 

академічної доброчесності співробітниками університету виявляються 

передусім вищестоящими посадовими особами, у тому числі 

керівництвом структурних підрозділів, оргкомітетів конференцій, 

редакцією наукового журналу. 



4.3. Рішення щодо академічної відповідальності за порушення академічної 

доброчесності може прийматись особами, зазначеними у пунктів 4.2. 

Положення, комісією з академічної доброчесності. 

4.3.1. Викладач може призначати такі види академічної відповідальності для 

здобувачів вищої освіти. Які порушили академічну доброчесність: 

- зниження результатів оцінювання контрольної роботи, іспиту, заліку тощо; 

- повторне проходження оцінювання контрольних робіт, іспитів, заліків тощо; 

4.3.2. Керівник дипломної (кваліфікаційної роботи) може призначати такі види 

академічної відповідальності для здобувачів вищої освіти, які порушили 

академічну доброчесність; 

- зниження результат атів оцінювання кваліфікаційної роботи; 

- повторне виконання окремого розділу (розділів) кваліфікаційної роботи. 

5. Порядок перевірки навчальних, кваліфікаційних, науково-

методичних 

та наукових робіт на наявність ознак академічного плагіату. 

5.1. Перевірці на наявність ознак академічного плагіату обов’язково 

підлягають; 

- дипломні (кваліфікаційні роботи (проекти)), які на етапі подання роботи до 

захисту перевіряються деканами та завідуючими кафедрами; 

- науково-методичні роботи (підручники, навчальні посібники. Конспекти 

лекцій, методичні вказівки) монографії, які на етапі рецензування 

перевіряються відповідальними на кожній кафедрі (за приналежністю 

роботи, яка перевіряється); 

- наукові роботи (рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редакцій 

наукових журналів або оргкомітетів заходів наукового, науково-

технічного і науково-методичного спрямування (конференцій, семінарів, 

далі – конференцій), які на етапі подання роботи в редакційну колегію 

журналу, в оргкомітет конференції перевіряються редактором наукового 

журналу (відповідальним секретарем конференції, або іншими особам, що 



призначаються розпорядженням голови спеціалізованої вченої ради, 

декана факультету або відповідно до типу роботи. 

Перевірка всіх видів робіт на наявність ознак академічного плагіату 

обов’язково передує всім іншим процедурам розгляду. 

5.2. Перевірка всіх видів робіт проводиться за допомогою програмно-

технічних засобів (далі – програми), які дозволяють згенерувати звіт за 

результати перевірки (далі – звіт) зі встановленням факту наявності чи 

відсутності текстових та (або) ілюстративних запозичень. 

5.3.Алгорить перевірки роботи на наявність ознак академічного плагіату 

визначається окремою інструкцією 

5.4. У разі, якщо за результатами відповідного аналізу звіту перевірки роботи 

на наявність ознак академічного плагіату встановлено коректність 

посилань на першоджерело для текстових та/або  ілюстративних 

запозичень, то робота (залежно від її типу) допускається до захисту, 

рецензування або розгляду, рекомендується до друку, вважається такою, 

що пройшла внутрішнє рецензування. 

6. Заходи з попередження порушень академічної доброчесності в 

освітньо-науковій діяльності. 

Попередження порушень академічної доброчесності в академічному 

середовищі університету здійснюють факультети та кафедри університету 

проведенням комплексу профілактичних заходів з яких полягають в: 

- інформуванні здобувачів вищої освіти та співробітників університету 

про необхідність дотримання цього положення; 

- формуванні завдань для навчальних та кваліфікаційних робіт з 

використання педагогічних інновацій, що сприяють розвитку творчого 

підходу здобувачів вищої освіти до їх виконання; 

- щорічному проведенні заходів з питань впровадження академічної 

доброчесності в освітньо-наукову діяльність університету для 

здобувачів вищої освіти та співробітників університету; 



- проведенні семінарів з представниками компаній-розробників програм 

перевірки робіт на наявність ознак академічного плагіату для 

здобувачів вищої освіти, наукових, наукових-педагогічних і 

педагогічних працівників. 

7. Прикінцеві положення 

7.1. Положення вводиться в дію з наступного дня після його затвердження 

наказом президента. 

7.2.Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися наказом президента. 

У такому ж порядку Положення скасовується. 

7.3. Відповідальність за актуалізацією Положення та контроль за виконанням 

його вимог несуть посадові особи університету відповідно до їх 

функціональних обов’язків.  

 


