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1 МЕТА І СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Кодекс академічної доброчесності Івано-Франківського національного медичного 

університету (далі – Кодекс) визначає основні засади академічної доброчесності в 

освітньо-науковій діяльності університетської громади і є складовою системи 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності; забезпечує 

дотримання основних моральних і правових норм академічної поведінки у всіх сферах 

діяльності Університету (освітній, науковій, виховній, управлінській) із формуванням 

етосу, який не сприймає академічну нечесність. 

1.2 Кодекс поширюється на всіх учасників освітнього процесу Івано-Франківського 

національного медичного університету (надалі ІФНМУ, Університету). 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Кодекс розроблено відповідно до: 

a) Закону України «Про освіту» 

b) Закону України «Про вищу освіту» 

c) Закону України «Про фахову передвищу освіту» 

d) Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

e) Закону України « Про авторське право і суміжні права» 

f) Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження 

університетської системи забезпечення академічної доброчесності затверджені 

Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 жовтня 

2019 року Протокол № 11 

g) Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти (ESG) 

h) Рекомендацій SAIUP – Проект сприяння академічній доброчесності в Україні 

та інших актів законодавства України. 

Також в Кодексі наведено посилання на внутрішні документи ІФНМУ: 

a) Статут Університету 

b) Інструкцію з організації діловодства в ІФНМУ 

c) Положення про академічну доброчесність в Івано-Франківському національному 

медичному університеті 

d) Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в Івано-Франківському 

національному медичному університеті 

e) Настанови Системи управління якістю Університету 

 

3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ 

У чинному Кодексі застосовно наступні скорочення: 

Кодекс 
Кодекс про академічну доброчесність в Івано-Франківському 

національному медичному університеті 

ІФНМУ 

Університет 
Івано-Франківський національний медичний університет 

Комісія Комісія з академічної доброчесності 
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4 ВСТАНОВЛЕНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

4.1 Контроль за дотриманням співробітниками та здобувачами освіти даного Кодексу несе 

ректор Університету. 

4.2 Недотримання встановленого Кодексу тягне за собою настання академічної 

відповідальності згідно з чинним законодавством України. 

4.3 Відповідальність за дотримання принципів академічної доброчесності під час здійснення 

освітньої та наукової діяльності Університету покладається на здобувачів освіти та 

науково-педагогічних (педагогічних) працівників та інших учасників освітнього 

процесу. 

4.4 Рішення щодо академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності 

може прийматися Комісією з академічної доброчесності Університету. 

 

5 ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ОСНОВНИХ 

ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 

5.1 Академічна доброчесність в університетському середовищі формується на принципах: 

• чесності – принциповість у викладанні, оцінці успіхів здобувачів освіти, 

дослідженнях, кар’єрному просуванні та інших починаннях, пов’язаних із 

присвоєнням ступенів, що має ґрунтуватися на законних, прозорих, 

справедливих, передбачуваних, послідовних і об’єктивних критеріях, не 

допускаючи ніяких форм обману, брехні, шахрайства, крадіжки або інших форм 

нечесної поведінки, які негативно впливають на якість отриманих академічних 

ступенів; 

• порядності – системне уникнення проявів академічної недоброчесності під час 

реалізації власної діяльності; 

• повазі – взаємна повага всіх членів університетської спільноти незалежно від 

їхнього ієрархічного статусу, що ґрунтується на вільному обміні ідеями і свободі 

самовираження, колегіальності та співпраці з іншими учасниками освітнього 

процесу незалежно від їх положення в освітній та науковій ієрархії; 

• довіри – вільний обмін ідеями та інформацією в освітньому і науковому 

середовищах, при цьому усі учасники процесу мають впевненість в чесності один 

одного, можуть покластись один на одного, позбавлені остраху, що результати 

діяльності можуть бути несанкціоновано запозиченими, кар’єру спаплюжено, а 

репутацію підірвано; 

• відповідальності – несуть всі члени академічної спільноти, що дозволяє 

забезпечити підзвітність, вільне вираження поглядів, виконувати взяті на себе 

певні зобов’язання, протистояти проявам академічної недоброчесності; 

• справедливості – неупереджено однакове позитивне і толерантне ставлення один 

до одного усіх учасників університетської громади, позбавлене дискримінації та 

нечесності; 

• прозорості – доступність та відкритість інформації, яка передбачає, що всі 

учасники процесу реалізації державної політики у сфері якості освіти зобов’язані 

діяти відкрито, зрозуміло та в рамках закону; 

• професіоналізму та компетентності – підтримання науково-педагогічними 

(педагогічними) працівниками Університету високого науково-теоретичного і 
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методичного рівнів викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми 

відповідної спеціальності. Здійснення науково-педагогічними працівниками 

Університету наукової роботи, пріоритетність якої зумовлена тим, що викладач 

тільки тоді зможе навчити здобувача освіти використовувати свій інтелект та 

прищепити здобувачу освіти інтерес до творчої роботи для синтезу нових і 

засвоєння вже існуючих відповідних знань, коли сам проводить наукові 

дослідження; 

• самовдосконалення та вдосконалення – науково-педагогічні (педагогічні) 

працівники Університету постійно підвищують свій професійний рівень, 

педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію та виховують у здобувачів освіти 

прагнення до постійного підвищення своєї освіченості, кваліфікації та 

професіоналізму; 

• законності – усі процеси освітньої діяльності мають здійснюватися з дотримання 

кожним учасником освітньо-наукової діяльності Університету законодавства 

України з урахуванням нормативних документів, затверджених Університетом та 

стимулювання до цього інших; 

5.2 Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та 

науковими працівниками передбачає: 

• обов’язкове слідування фундаментальним цінностям академічної доброчесності, 

зазначених в Кодексі; 

• дотримання норм чинного законодавства в сфері освіти і науки та інтелектуальної 

власності; 

• 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; 

• перешкоджання проявам академічної недоброчесності з боку інших учасників 

освітнього процесу, здобувачів вищої (фахової передвищої) освіти, 

співробітників та інших осіб, з якими здійснюється комунікація під час виконання 

службових обов’язків; 

• несення академічної відповідальності та відповідальності за порушення 

принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин; 

• об’єктивне та неупереджене виконання своїх посадових обов’язків; 

• якісну підготовку до навчальних занять і практичної діяльності, постійне 

вдосконалення своїх загальних, фахових та особистісних компетентностей у 

сфері запобігання проявів академічної недоброчесності; 

• урахування при розробці завдань індивідуальних потреб і можливостей осіб з 

особливими освітніми потребами; 

• володіння викладачами сучасними технологіями оцінювання, що сприяє 

об’єктивному та прозорому визначенню результатів навчання. 

5.3 Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 
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• дотримання принципів академічної доброчесності у навчанні, уникнення будь-

яких проявів академічної недоброчесності; 

• 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); 

• якісну підготовку до навчальних занять; 

• 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; 

• нетерпимість до будь-яких проявів академічної нечесності. 

5.4 Управління процесом дотримання принципів академічної доброчесності в освітній 

діяльності Університету та інформування здобувачів вищої (фахової передвищої) освіти 

і співробітників Університету про неприпустимість порушення принципів академічної 

доброчесності, а також реалізація заходів щодо запобігання проявам академічної 

недоброчесності здійснюється: 

• у частині дотримання принципів академічної доброчесності здобувачами освіти 

– кафедрами, деканатами, дирекціями навчально-наукового інститут у 

післядипломної освіти (надалі ННІПО), фахового медичного коледжу, відділом 

ЄКТС та моніторингу якості освіти, навчальним відділом, комісією з 

академічної доброчесності та комісією з виявлення та запобігання академічного 

плагіату в Університеті; 

• у частині дотримання принципів академічної доброчесності здобувачами вищої 

освіти на третьому та науковому рівнях вищої освіти – науковим відділом, 

відділом аспірантури, докторантури, відділом ЄКТС та моніторингу якості 

освіти, навчальним відділом, комісією з академічної доброчесності та комісією 

з виявлення та запобігання академічного плагіату в Університеті. 

• у частині дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-

педагогічними та науковими працівниками – комісією з розгляду конфліктів, 

пов’язаних з корупцією, науковим відділом, комісією з академічної 

доброчесності та  комісією з виявлення та запобігання академічного плагіату в 

Університеті. 

 

6 ВИДИ ПОРУШЕНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

6.1 Кодекс спрямований на запобігання будь-яким проявам академічної нечесності або 

порушення етики академічних взаємовідносин, в т.ч. і таких як: 

• фабрикація даних– передбачає штучне створення вигаданих даних чи фактів на 

підтримку положень, які пропонуються автором у науковій праці; 

• фальсифікація даних– полягає у свідомій зміні чи модифікації вже наявних 

даних для підтвердження тих чи інших наукових висновків дослідника; 

• академічний саботаж – вчинення дослідником таких дій, які дають йому 

можливість отримати нелегітимну академічну вигоду, чи зменшити таку для 
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інших членів академічної групи чи спільноти (наприклад, шляхом затягування 

процесу рецензування роботи автора для використання результатів у власних 

цілях, знищення певних даних відносно інших дослідників-конкурентів); 

• професорська нечесність – зловживання представниками професорсько-

викладацького складу своїми службовими обов’язками з метою примусу і тиску 

на колег чи здобувачів освіти; необ’єктивне оцінювання. 

• 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; 

• академічне шахрайство – така поведінка здобувачів освіти, коли в ході 

виконання навчальних завдань вони використовують в корисливих цілях 

недозволені матеріали, інформацію чи інші допоміжні засоби; найпоширенішою 

формою академічного шахрайства є списування, зокрема за посередництвом 

шпаргалок, через заглядання у роботу сусіда під час іспиту, колективну 

співпрацю між здобувачами освіти заради отримання спільної для всіх вигоди, 

вчинення дій, направлених на попереднє та незаконне ознайомлення зі змістом 

екзаменаційних білетів; підробку підписів в офіційних документах 

(індивідуальних навчальних планів, залікових книжках, актах, звітах, угодах, 

тощо); здавання або репрезентація різними особами робіт з однаковим змістом 

як результату навчальної чи наукової діяльності тощо. Внесення до списку 

авторів статей, монографій, підручників та інших видань осіб, які не брали 

участі в отриманні наукових результатів; 

• списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел 

інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання 

результатів навчання; 

• необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів 

навчання здобувачів освіти. 

• самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше 

опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів; 

• дублювання досліджень ― офіційно не підтверджена домовленість між 

щонайменше двома особами, наслідком якої є виконання однакових, або майже 

однакових робіт; 

• 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; 

• використання шантажу; 

• вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів; 

• ігнорування передбачуваних порушень академічної доброчесності іншими 

особами, або вчинення дій, спрямованих на приховування порушення; 

• зловмисне звинувачення іншого учасника освітнього процесу в скоєнні 

академічної недоброчесності. 
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7 ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ЕТИКИ 

АКАДЕМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ТА 

НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УНІВЕРСИТЕТІ 

7.1 Дотримання принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин 

учасниками освітньо-наукового процесу передбачає: 

• обов’язкове слідування фундаментальним цінностям академічної доброчесності, 

зазначених в Кодексі; 

• дотримання норм чинного законодавства в сфері освіти і науки та інтелектуальної 

власності; 

• дотримання корпоративної культури та поваги до інших учасників освітньо-

наукового процесу, здобувачів вищої (фахової передвищої) освіти, співробітників 

та інших осіб, з якими здійснюється комунікація під час виконання службових 

обов’язків; 

• перешкоджання проявам академічної недоброчесності з боку здобувачів вищої 

(фахової передвищої) освіти, співробітників та інших осіб, з якими здійснюється 

комунікація під час виконання освітньо-наукового процесу;  

• негайне повідомлення про випадки порушення академічної доброчесності 

уповноваженим органам (посадовим особам) залежно від власного 

підпорядкування та типу порушення для здійснення ними відповідного реагування;  

• академічну відповідальність за порушення принципів академічної доброчесності та 

етики академічних взаємовідносин; 

• надання достовірної інформації про власну діяльність; 

• контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами вищої (фахової 

передвищої) освіти, співробітниками та іншими особами, з якими здійснюється 

комунікація під час виконання освітньо-наукового процесу; 

• об’єктивне та неупереджене виконання своїх посадових обов’язків; 

• протидію конформізму, захист свободи думки, засудження цензури. 

 

8 АКАДЕМІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

8.1 За порушення академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин учасники 

освітньо-наукового процесу можуть бути притягнені до академічної відповідальності. 

8.2 За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні працівники 

можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: 

• 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. 

8.3 За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до 

такої академічної відповідальності: 

• повторне проходження оцінювання (підсумковий модульний контроль, 

контрольна робота, іспит, залік тощо); 

• повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; 

• позбавлення академічної стипендії. 
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• відрахування із Університету; 

8.4 Необхідність притягнення осіб до академічної відповідальності розглядається на 

засіданні Комісії з академічної доброчесності.  

8.5 Дії, в яких наявні ознаки порушення академічної доброчесності та етики академічних 

взаємовідносин можуть також бути підставою для притягнення особи до дисциплінарної, 

цивільно-правової, адміністративної, кримінальної відповідальності у випадках та 

порядку, встановлених законодавством.  

8.6 Притягнення особи до відповідальності за порушення академічної доброчесності та 

етики академічних взаємовідносин може здійснюватися незалежно від притягнення її до 

інших видів відповідальності. 

9 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

9.1 Даний Кодекс вводиться в дію наказом ректора після погодження його Вченою радю 

Університету. 

9.2 Факт ознайомлення учасників освітньо-наукової діяльності Університету з Кодексом та 

їх зобов’язання щодо дотримання Кодексу фіксується підписанням Декларації про 

дотримання принципів академічної доброчесності (Додаток 1 для науково-педагогічних, 

педагогічних працівників та співробітників Університету; Додаток 2 для здобувачів 

вищої (фахової передвищої) освіти, яка є невід’ємною частиною цього Кодексу 

9.2 Всі зміни та доповнення до даного Кодексу вносяться шляхом видання відповідного 

наказу за підписом ректора та затвердженням нової редакції. 
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ДОДАТОК 1  

до Кодексу академічної 

доброчесності Івано-

Франківського національного 

медичного університету, 

затвердженому наказом ректора 

ІФНМУ № 681-д від 01.07.2020 р. 

(для науково-педагогічних, 

педагогічних працівників та 

співробітників Університету) 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ 

про дотримання академічної доброчесності  

    

 

Я, _______________________________________________________, учасник (учасниця)  

освітньо-наукового процесу в Івано-Франківському національному медичному університеті, 

усвідомлюю, що академічна доброчесність – це дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти 

України та фундаментальна етична цінність усієї академічної спільноти світу.  

ЗАЯВЛЯЮ, що у своїй діяльності буду дотримуватись зазначених в «Кодексі академічної 

доброчесності Івано-Франківського національного медичного університету» основних принципів та 

фундаментальних цінностей академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин.  

ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ: 

дотримуватись норм чинного законодавства в сфері освіти і науки, інтелектуальної власності, 

етичних принципів та визначених законодавчою базою норм академічної доброчесності; - надавати 

достовірну інформацію про свою діяльність; 

сприяти створенню дієвих механізмів упровадження принципів академічної доброчесності в 

освітньому, науковому, професійному середовищах, популяризувати ці принципи серед здобувачів 

освіти, співробітників та інших осіб, з якими здійснюється комунікація та/або співпраця під час 

виконання освітньо-наукового процесу; 

перешкоджати проявам академічної недоброчесності серед здобувачів вищої (фахової 

передвищої) освіти, співробітників та інших осіб, з якими здійснюється комунікація та/або співпраця 

під час виконання моїх посадових обов’язків; 

негайно повідомляти про випадки порушення академічної доброчесності відповідним 

посадовим особам та/або уповноваженим органам; 

об’єктивно та неупереджено виконувати свої посадові обов’язки, повідомляти відповідних 

посадових осіб та/або уповноважені органи про потенційний конфлікт інтересів; 

надавати достовірну інформацію про методики і результати досліджень, джерела використаної 

інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність. 

 

УСВІДОМЛЮЮ, що відповідно до чинного законодавства повинен(на) буду нести 

академічну та/або інші види відповідальності і до мене можуть бути застосовані заходи 

дисциплінарного характеру за порушення академічної доброчесності та етики академічних 

взаємовідносин.  

__________________________      ________________________  

(підпис)          (дата) 
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ДОДАТОК 2  

до Кодексу академічної 

доброчесності Івано-

Франківського національного 

медичного університету, 

затвердженому наказом ректора 

ІФНМУ № 681-д від 01.07.2020 р. 

(для здобувачів вищої (фахової 

передвищої) освіти Університету) 

 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ 

про дотримання академічної доброчесності  

    

 

Я, _______________________________________________________, учасник (учасниця)  

освітньо-наукового процесу в Івано- Франківському національному медичному університеті, 

усвідомлюю, що академічна доброчесність – це дієвий інструмент забезпечення якості вищої (фахової 

передвищої) освіти України та фундаментальна етична цінність усієї академічної спільноти світу.  

ЗАЯВЛЯЮ, що у своїй діяльності буду дотримуватись зазначених в «Кодексі академічної 

доброчесності Івано-Франківського національного медичного університету» основних принципів та 

фундаментальних цінностей академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин.  

ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ: 

дотримуватись норм чинного законодавства в сфері освіти і науки, інтелектуальної власності, 

етичних принципів та визначених законодавчою базою норм академічної доброчесності; - надавати 

достовірну інформацію про свою діяльність; 

самостійно виконувати навчальні завдання, завдання поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання, тощо; 

дотримуватись політики Університету щодо поваги авторських прав здобувача вищої (фахової 

передвищої) освіти, неприпустимості академічного плагіату в навчальних і кваліфікаційних роботах та 

надання згоди на: безпосередню перевірку робіт на ознаки наявності академічного плагіату за 

допомогою спеціалізованих програмних продуктів; обробку, збереження та розміщення у відкритому 

доступі в інституційному репозитарії; використання робіт для перевірки на ознаки наявності 

академічного плагіату в інших роботах виключно з метою виявлення можливих ознак академічного 

плагіату. 

перешкоджати проявам академічної недоброчесності серед здобувачів вищої (фахової 

передвищої) освіти, співробітників та інших осіб, з якими здійснюється комунікація та/або співпраця 

під час освітнього процесу; 

негайно повідомляти про випадки порушення академічної доброчесності відповідним 

посадовим особам та/або уповноваженим органам. 

 

УСВІДОМЛЮЮ, що відповідно до чинного законодавства повинен буду нести академічну 

та/або інші види відповідальності і до мене можуть бути застосовані заходи дисциплінарного характеру 

за порушення академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин.  

__________________________      ________________________  

(підпис)          (дата) 

 


