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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Кодекс академічної доброчесності Національного університету
фізичного виховання і спорту України (далі - Кодекс) встановлює загальні
етичні принципи та правила поведінки, якими мають керуватися науковопедагогічні, наукові працівники, здобувані вищої освіти Національного
університету фізичного виховання і спорту України (далі - НУФВСУ) під час
освітньої та наукової діяльності, визначає порядок дотримання академічної
доброчесності в НУФВСУ, види відповідальності за конкретні порушення
академічної доброчесності.
1.2. Кодекс розроблено на підставі законів України «Про освіту», «Про
вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське
право і суміжні права», Статуту НУФВСУ та міжнародного досвіду запобігання
академічній недоброчесності.
1.3. Середовище академічної доброчесності НУФВСУ ґрунтується на
принципах: демократизму; законності; компетентності та професіоналізму;
чесності і порядності;

справедливості та толерантності;

партнерства і

взаємодопомоги; особистого прикладу; поваги та взаємної довіри; відкритості і
прозорості;

колегіальності

та

демократичності;

самовдосконалення

саморозвитку; відповідальності за порушення академічної доброчесності.

і
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2. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
2.1. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та
визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього
процесу під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності з
метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових досягнень.
2.2. Дотримання

академічної

доброчесності

науково-педагогічними,

науковими працівниками передбачає:
2.2.1. Посилання на джерела інформації у разі використання ідей,
розробок, тверджень, відомостей.
2.2.2. Дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні
права.
2.2.3. Надання достовірної інформації про методики

і результати

досліджень, джерела використаної інформації та власну науково-педагогічну
(наукову) діяльність.
2.2.4. Контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами
вищої освіти.
2.2.5. Об’єктивне оцінювання результатів навчання.
2.3.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти

передбачає:
2.3.1. 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).
2.3.2. Посилання на джерела інформації у разі використання ідей,
розробок, тверджень, відомостей.
2.3.3. Дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні
права.
2.3.4. Надання достовірної інформації про результати власної навчальної
(наукової) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.
2.4.

Порушенням академічної доброчесності вважається:

з
2.4.1. Академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю)
наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного
дослідження та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без
зазначення авторства.
2.4.2. Самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних
раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів.
2.4.3. Фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в
освітньому процесі або наукових дослідженнях.
2.4.4. Фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних,
що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень.
2.4.5. Списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх
джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час
оцінювання результатів навчання.
2.4.6. Обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної
освітньої (наукової) діяльності чи організації освітнього процесу; формами
обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація
та списування.
2.4.7. Хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу
чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будьяких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою
отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.
2.4.8. Необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження
оцінки результатів навчання здобувачів вищої освіти.

3. ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
Запобігання

порушення

академічної

доброчесності

в

НУФВСУ

забезпечується шляхом:
3.1.

Інформування науково-педагогічних, наукових працівників

здобувачів вищої освіти про необхідність дотримання правил академічної
доброчесності.
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3.2. Ознайомлення науково-педагогічних, наукових працівників із цим
Кодексом.
3.3. Посилення контролю завідувачів кафедр, наукових керівників
кваліфікаційних, дисертаційних робіт, членів екзаменаційних комісій щодо
правильного оформлення посилань на джерела інформації у разі запозичень
ідей, тверджень, відомостей тощо.
3.4. Забезпечення науковими керівниками і науковими консультантами
недопущення

порушення

академічної

доброчесності

у дисертаційних

дослідженнях здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора
наук.
3.5. Перевірка

дисертаційних,

випускових

кваліфікаційних

бакалаврських та магістерських робіт на предмет академічного плагіату.
3.6. Передбачення в освітніх програмах підготовки здобувачів вищої
освіти

ступенів

бакалавра,

магістра,

доктора

філософії

наявності

компетентностей щодо дотримання академічної доброчесності.
3.7. Розміщення

кваліфікаційних

та

дисертаційних

робіт

в

електронному репозитарії НУФВСУ.
3.8. У роботі редакційних колегій наукових видань НУФВСУ:
3.8.1.

Посилення вимог до процесу рецензування статей, що

надходять до редколегій, у частині експертної (із залученням членів редколегій,
зовнішніх експертів) та програмної перевірки поданих матеріалів на предмет
академічного плагіату.
3.8.2.

Підвищення особистої відповідальності членів редакційних

колегій за недопущення порушення академічної доброчесності в наукових
виданнях.
4.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ
ДОБРОЧЕСНОСТІ

4.1.

За порушення академічної доброчесності науково-педагогічні т

наукові працівники НУФВСУ можуть бути притягнені до такої академічної
відповідальності:
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відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;
позбавлення в установленому порядку присудженого наукового ступеня
чи присвоєного вченого звання;
позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи
займати визначені законом посади.
4.2.

За порушення академічної доброчесності здобувані вищої освіти

можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності, як:
повторне проходження оцінювання (контрольна робота, залік, екзамен
тощо);
повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої
програми;
відрахування з НУФВСУ;
позбавлення академічної стипендії;
позбавлення наданих НУФВСУ пільг з оплати навчання.

5. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
5.1.

Комісія з питань академічної доброчесності (далі - Комісія)

створюється з метою моніторингу дотримання академічної доброчесності
учасниками освітнього процесу НУФВСУ.
5.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України,
законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими нормативноправовими актами, Статутом НУФВСУ та цим Кодексом.
5.3. Комісія є дорадчим органом НУФВСУ, на яку покладено такі
завдання:
5.3.1. Виявляти порушення академічної доброчесності з боку учасників
освітнього процесу.
5.3.2. Одержувати і розглядати заяви щодо порушення академічної
доброчесності.
5.3.3. Визначати види академічної відповідальності учасників освітнього
процесу за конкретні порушення академічної доброчесності.
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5.3.4. Порушувати перед ректором НУФВСУ питання про притягнення
до дисциплінарної відповідальності учасників освітнього процесу за порушення
академічної доброчесності.
5.4. Комісія у складі 12 осіб обирається Вченою радою НУФВСУ
відповідно до визначених Вченою радою НУФВСУ критеріїв шляхом таємного
голосування.
5.5. Склад Комісії за поданням Вченої ради НУФВСУ затверджується
наказом ректора.
5.6. До складу Комісії входять представники кафедр та НДІ НУФВСУ,
які є фахівцями-експертами за основними напрямами досліджень галузі
фізичної культури і спорту.
5.7. Голова Комісії обирається з числа її членів шляхом відкритого
голосування на засіданні Комісії.
5.8. Термін повноважень Комісії становить 3 роки.
5.9. Засідання Комісії проводяться не рідше одного разу на шість місяців
або позачергово (за необхідності). Засідання вважається правомочним, якщо в
ньому беруть участь 2/3 складу її членів.
5.10. Рішення Комісії ухвалюються на її засіданні простою більшістю
голосів

відкритим

голосуванням

і

оформляються

протоколом,

який

підписує голова Комісії.
5.11. Протокол засідання Комісії надсилається впродовж трьох днів
ректору НУФВСУ, який на його підставі ухвалює рішення щодо притягнення
до відповідальності осіб, які порушили академічну доброчесність.
5.12. Кожна особа, стосовно якої постає питання про порушення нею
академічної доброчесності, має такі права:
5.12.1.

Ознайомлюватися

з

усіма

матеріалами

перевірки

встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них
зауваження.

щодо
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5.12.2. Особисто або через представника надавати усні та письмові
пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у
дослідженні доказів порушення академічної доброчесності.
5.12.3. Знати про дату, час і місце засідання Комісії та бути присутньою
дід час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної
доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності.
5.12.4. Оскаржити

рішення

про

притягнення

до

академічної

відповідальності, звернувшись з апеляційною заявою до ректора НУФВСУ,
який для прийняття остаточного рішення може створити апеляційну комісію,
або звернутися до суду.
бо ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники та здобувані
вищої освіти НУФВСУ зобов'язані знати та дотримуватися положень Кодексу.
Незнання або нерозуміння положень Кодексу не може

бути виправданням

щодо його порушення.
6.2. Конференція трудового колективу НУФВСУ затверджує Кодекс, а
також зміни та доповнення до нього за поданням Вченої ради НУФВСУ.
ПОГОДЖЕНО:
Перший проректор
з науково-педагогічної роботи
Проректор з науково-педагогічної ро«
Директор НДІ НУФВСУ
Начальник відділу забезпечення
якості вищої освіти

М. В. Дутчак
^ ч / ,

О. В. Борисова
І. О. Когут
І. Рудешко

Начальник юридичного відділу

Л. М. Богупі

Завідувач відділу
докторантури та аспірантури

Л. В. Денисова

Завідувач відділу міжнародних зв ’язї

Д. М. Ніконоров

Начальник навчально-методичного
відділу

А. П. Антонишин

Начальник відділу кадрів

А. О. Степаненко

Декан факультету здоров’я, фізичного
виховання та туризму

Ю. В. Литвиненко

Декан факультету спорту та менеджменту

В. П. Семененко

Декан тренерського факультету

Є. В. Гончаренко

в*

Декан заочного факультету

М. І. Воробйов

Завідувач кафедри
біомеханіки та спортивної метрології

Г. В. Коробейніков

Завідувач кафедри водних видів спорту

A. Ю. Дяченко

Завідувач кафедри здоров’я,
фітаесу та рекреації

О. В. Андрєєва

Завідувач кафедри інноваційних
та інформаційних технологій у фізичній
культурі ї спорті

О. А. Шинкарук

Завідувач кафедри історії та
теорії олімпійського спорту

М. М. Булатова

Завідувач кафедри легкої атлетики,
зимових видів та велосипедного спорту
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B. І. Бобровнік

Завідувач кафедри медико-біологічних
дисциплін

B. А. Пастухова

Завідувач кафедри менеджменту і
економіки спорту

Ю. П. Мічуда

Завідувач кафедри професійного,
неолімпійськош та адаптивного спорту

C. Ф. Матвєєв

Завідувач кафедри психології та педагогіки

Т. В. Петровська

Завідувач кафедри соціально-гуманітарних
дисциплін
Завідувач кафедри спортивних видів
гімнастики
Завідувач кафедри спортивних єдиноборс
та силових видів спорту

Завідувач кафедри спортивних ігор

С. Є. Шутова

Завідувач кафедри спортивної медицини

С. М. Футорний

Завідувач кафедри теорії і методики
^Шзичного виховання •

Т. Ю. Круцевич

Завідувач кафедри туризму

С. Р. Бабушко

Завідувач кафедри української та
іноземних мов

М. М. Кудря

Завідувач кафедри фізичної реабілітації

0. Б. Лазарєва

Завідувач кафедри футболу

В. В. Ніколаєнко

Завідувач кафедри хореографії"
танцювальних видів спорту

1. М. Соронович

Голова профспілкового комітету викладачів
та співробітників НУФВСУ

Л. М. Бардіна

Голова товариства молодих вчених НУФВСУ

/ / І /

Голова студентської ради НУФВСУ
Голова профспілки студентів і аспірантів НУФВСУ
Голова студентського наукового
товариства НУФВСУ

'

0. В. Ярмолюк
1. Г. Коробейнікова
^О .

В. Клімашевський

В. О. Нагорна

