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Норми та правила академічної доброчесності 

педагогічних, науково-педагогічних працівників 

 

1. Поважати права та свободи здобувачів вищої освіти і колег 

відповідно до українських та міжнародних правових норм, суспільної моралі 

та професійної етики. 

2. Бути носієм моралі, її виразником і захисником, прикладом 

високої культури, професійної майстерності й здорового способу життя. 

3. Сповідувати принципи академічної свободи та відповідальності у 

педагогічній, науково-педагогічній, науково-дослідницькій та виховній 

діяльності. 

4. Діяти відкрито і прозоро у всіх сферах академічного життя. 

5. Постійно працювати над підвищенням свого професійного, 

інтелектуального, культурного рівня, проявляти ініціативу, відповідальне 

ставлення та творчий підхід до виконання службових обов’язків, передавати 

свій досвід колегам. 

6. Зміцнювати культуру наукової сумлінності у всіх видах наукової 

діяльності, дотримуючись етичних норм. Усвідомлювати відповідальність за 

виникнення небезпеки для окремої людини, суспільства, економіки або 

природи, яку може заподіяти застосування неперевірених нових наукових 

знань. 

7. Забезпечувати бездоганну чесність та прозорість на всіх стадіях 

наукового дослідження, вважати неприпустимим прояви плагіату, 

самоплагіату, фабрикування та фальшування даних. 

8. Практикувати інноваційні педагогічні технології, спрямовані на 

гармонійне поєднання світоглядних, комунікаційних, компетентнісних 

аспектів, розвиток активного інтелекту й соціальної корисності особистості. 

9. Науково обґрунтовувати використання віртуальних технологій в 

освітньому процесі, не допускати проявів шкідливого впливу на свідомість 

людини, експлуатації її інтелекту, підміни істинного знання віртуальним 

захопленням. 

10. Формувати гнучкі науково-освітні програми й курси, адаптовані 

у середовище сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і бізнес-

практик, дотримуючись принципу інформаційної цінності та етики. 

11. Сумлінно проводити на високому професійному рівні кожне 

заняття, не допускати безпринципності в освітньому процесі, дотримуючись 

педагогічного такту. Формувати на заняттях дух взаємного порозуміння та 

доброзичливості. 

12. Об’єктивно оцінювати знання здобувачів вищої освіти, не 
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допускаючи особистої неприязні, впливу родини, друзів чи службових осіб. 

13. Поважати думку здобувача вищої освіти і підтримувати 

студентські пропозиції, спрямовані на утвердження академічних чеснот. 

Підтримувати здобувачів вищої освіти у наукових починаннях і сприяти 

розкриттю їх наукового потенціалу. 

14. Не створювати здобувачам вищої освіти на заняттях чи іспитах 

сприятливих умов для списування, використання недозволених матеріалів, 

фальсифікації даних під час складання іспитів, заліків, захистів 

кваліфікованих робіт. 

15. Провадити просвітницьку роботу, виховувати сучасних 

професіоналів на засадах гуманізму, плюралізму та патріотизму. 

 

Норми та правила академічної доброчесності 

здобувачів вищої освіти 

 

1. Усвідомлювати своє покликання як здобувача вищої освіти 

університету оволодіти спеціальністю і бути корисним суспільству. 

2. Гідно нести звання здобувача вищої освіти університету, 

представляти свій заклад освіти, захищати його честь і сприяти створенню 

його позитивного іміджу. 

3. Сповідувати принципи академічної свободи, інтелектуальної 

самостійності та відповідальності. Ініціювати пропозиції, спрямовані на 

удосконалення навчально-виховної роботи, гуманізацію навчального процесу 

та організацію внутрішнього життя академічної спільноти. 

4. Підтверджувати свій рівень сумлінності у всьому навчальному 

процесі: виконувати графік навчального процесу, своєчасно складати заліки 

та іспити, виконувати кваліфікаційні роботи. 

5. Не допускати проявів академічної нечесності: прохання про 

сприяння, надання або отримання допомоги від третіх осіб під час складання 

будь-якого виду підсумкового контролю; наклепи на інших здобувачів вищої 

освіти та викладачів; використання родинних або службових зв’язків для 

отримання позитивної чи вищої оцінки; списування під час написання 

контрольної роботи, модульного контролю, складання заліку, іспиту. 

6. Не пропонувати неправомірну винагороду викладачам при 

оцінюванні результатів виконання навчальних, кваліфікаційних, 

дослідницьких завдань тощо. 

7. Не допускати хибного трактування колективізму під час іспиту, 

заліку. Не копіювати в інших здобувачів вищої освіти звіти, курсові, 

кваліфікаційні роботи тощо. 
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8. Сповідувати культуру наукової сумлінності під час здійснення 

всіх видів наукової діяльності, не допускати плагіату в наукових та 

кваліфікаційних працях. 

9. Не здійснювати самовільно аудіо чи відео запису навчальних 

лекцій. 

10. Поважати викладача як людину, особистість, педагога і 

співпрацювати для утвердження академічних чеснот, розвитку науково-

освітніх новацій і захисту суспільної моралі. 

11. Розвивати в собі лідерські якості, вміння працювати в команді та 

духовно-інформаційну мобільність. 

12. Дотримуватись культури поведінки й спілкування, відстоювати 

морально-етичні принципи і стандарти, цивілізовані підходи і норми 

світосприйняття. 

13. Бути зібраним, охайним, шляхетним у буденному житті, 

підтримувати відповідний зовнішній вигляд. 

14. Створювати і підтримувати сприятливий морально-

психологічний клімат у студентському середовищі, бути толерантним. 

15. Проявляти активну життєву позицію; бути Ініціативним у всіх 

сферах життя академічної спільноти університету. 

16. Бережливо ставитися до майна університету та його 

інфраструктури, дотримуватися чистоти і порядку в усіх приміщеннях 

університету, на його території, гуртожитку. 

 
 


