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Кодекс академічної доброчесності 
        Честь- це зовнішня совість, а 

совість – це внутрішня честь. 

Ф. Гегель 

 

Колектив студентів та співробітників Національної металургійної 

академії України (НМетАУ): 

- усвідомлюючи свою відповідальність за реалізацію місії НМетАУ в області  

освіти, науки, високих технологій та культури, 

- вважаючи своїм обов'язком   формування системи  демократичних відносин 

між студентами і викладачами,   

приймає даний Кодекс академічної доброчесності  (далі  Кодекс) і 

зобов'язується слідувати йому. 

 

1. Загальні положення 

1.1 Академічна доброчесність - це сукупність принципів, правил 

поведінки учасників освітнього процесу, спрямованих на формування 

самостійної і відповідальної особистості, спроможної навчатися, викладати і 

займатися науковою діяльністю, дотримуючись етичних та правових норм. 

1.2. 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. 

1.3 Дотримання академічної доброчесності педагогічними і науково-

педагогічними працівниками передбачає: 

- дотримання  норм передбачених у п.1.2 та контроль за дотриманням 

цих 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. 

1.4 За порушення принципів академічної доброчесності (плагіат, 

спонукання порушень академічної доброчесності здобувачами освіти, тощо) 

педагогічні і науково-педагогічні працівники притягуються до 

дисциплінарної відповідальності відповідно до законодавства. 

1.5 За порушення принципів академічної доброчесності здобувачі 

освіти притягуються до відповідальності: 

- повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, іспиту, 

заліку тощо); 

- повторне проходження навчального курсу; 

- відрахування із навчального закладу.  

1.6  Територія НМетАУ є вільною від політичних уподобань, симпатій 

та поглядів, що виявляються в будь-якій формі. 

1.7 Правила Кодексу  доброчесності однакові для всіх працівників, 

незалежно від посади і терміну роботи, знайомляться з ним при прийомі на 

роботу (до підписання трудового договору). 

 1.8 Кодекс публікується на офіційному сайті НМетАУ. 



2 Політика академічної доброчесності  

 Відповідальність за дотримання цінностей академічної доброчесності є 

водночас як особистим обов’язком кожного так і  спільною справою 

колективу загалом. 

2.1 Неприйнятними у навчальній та науково-дослідницькій діяльності для 

студентів та працівників НМетАУ є: 

2.1.1 Плагіат – навмисне чи усвідомлене оприлюднення 

(опублікування), повністю або частково, чужого твору (тексту або ідей) 

під іменем особи, яка не є автором цього твору, без належного 

оформлення посилань. 

2.1.2 Шахрайство, а саме: 

o фальсифікація або фабрикація інформації, наукових результатів 

та наступне використання їх в академічній роботі;  

o підробка підписів в офіційних документах (залікових книжках, 

актах, звітах, угодах тощо); 

o використання під час контрольних заходів заборонених 

допоміжних матеріалів або технічних засобів (шпаргалки, 

мікронавушники, телефони, планшети тощо); 

o посилання на джерела, які не використовувалися в роботі; 

o списування (реплікація) при складанні будь-якого виду 

підсумкового або поточного контролю; 

o проходження процедур контролю знань підставними особами;  

o здавання або репрезентація різними особами робіт з однаковим 

змістом як результату навчальної чи наукової діяльності.  

 

2.1.3 Несанкціонована співпраця, а саме: 

o надання допомоги для здійснення акту академічної нечесності − 

навмисна чи усвідомлена допомога або спроба допомоги іншому 

вчинити акт академічної нечесності;  



o 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, есе, статей, монографій, навчальних 

посібників тощо). 

2.1.4 Пропонування чи отримання неправомірної винагороди при 

оцінюванні результатів успішності, виконання навчальних чи 

дослідницьких завдань. 

2.1.5 Використання родинних або службових зв’язків для отримання 

позитивної або вищої оцінки при складанні будь-якого виду 

підсумкового контролю або переваг у роботі. 

2.1.6 Внесення до списку авторів статей, монографій, підручників тощо 

осіб, які не брали участі в отриманні наукових результатів. 

2.1.7 Інші види академічної нечесності. 

 

3. Комісія з питань  академічної доброчесності  

3.1 З метою моніторингу дотримання членами колективу моральних та 

правових норм цього Кодексу в НМетАУ створюється Комісія з питань  

академічної доброчесності (далі – Комісія).  

3.2 Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви щодо 

порушення Кодексу та надавати пропозиції адміністрації НМетАУ 

(факультетів та інститутів) щодо накладання відповідних санкцій.  

3.3 Комісія у своїй роботі керується Конституцією України, Законом 

України «Про вищу освіту», іншими чинними нормативно-правовими 

актами, Статутом академії, цим Кодексом та Положенням про Комісію з 

питань  академічної доброчесності, яке затверджується Вченою радою 

НМетАУ. 

3.4 До складу комісії за посадами входять: Перший проректор, 

уповноважений з питань запобігання та виявлення корупційних дій, вчені 



секретарі спеціалізованих вчених рад, керівник навчально-наукового центру, 

голова студентського самоврядування. 

3.5 Склад Комісії затверджується Конференцією трудового колективу 

академії за поданням Вченої ради НМетАУ терміном на 3 ріки. 

3.6 Член колективу, який став свідком або має серйозну причину 

вважати, що стався факт порушення цього Кодексу, повинен повідомити про 

це Комісію. Неприйнятно подавати (підтримувати подання) безпідставних 

скарг або скарг без підпису. 

3.7 Якщо студент чи працівник має сумніви або непевність, що його дії 

або бездіяльність можуть порушити Кодекс, він може звернутися за 

консультацією до Комісії.  

3.8 Будь-який член колективу має право звернутися до Комісії з метою 

внесення пропозицій та доповнень до цього Кодексу. 

 

4. Заключні положення 

4.1 Члени колективу зобов’язані знати цей Кодекс. Незнання або 

нерозуміння норм  Кодексу саме по собі не є виправданням неетичної 

поведінки.  

4.2 Порушення норм цього Кодексу може передбачати накладання 

санкцій, аж до відрахування або звільнення з НМетАУ, за поданням Комісії з 

питань  академічної доброчесності. 

4.3 Кодекс затверджується Конференцією трудового колективу 

академії, або за її дорученням Вченою радою академії.  

4.4 Пропозиції щодо змін та доповнення до Кодексу вносяться за 

поданням Вченої ради НМетАУ, Ради студентів НМетАУ, Профспілкового 

комітету НМетАУ, Ради молодих вчених НМетАУ, Комісії з питань  

академічної доброчесності.  

Зміни та доповнення до Кодексу  вносяться  за рішенням Конференції 

трудового колективу академії, або за її дорученням Вченою радою академії.  


