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1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про академічну доброчесність в Інституті педагогічної 

освіти і освіти дорослих НАПН України (далі – Положення) закріплює 

моральні принципи, норми та правила етичної поведінки, професійної 

діяльності та етики академічних взаємовідносин в Інституті педагогічної 

освіти і освіти дорослих НАПН України (далі -  Інститут). 

1.2. Це Положення розроблено на основі Конституції України, Законів 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про захист суспільної моралі», 

«Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні 

права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Цивільного 

Кодексу України, Статуту, Місії, Стратегії Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих НАПН України, Правил внутрішнього розпорядку Інституту, 

засад формування Колективного договору та інших нормативно-правових 

актів чинного законодавства України та нормативних актів Інституту. 

1.3. Положення спрямоване на дотримання високих професійних 

стандартів в усіх сферах діяльності Інституту (освітній, науковій, 

організаційній тощо), утвердження академічних чеснот та запобігання 

порушення академічної доброчесності. 

1.4. Забезпечення академічної доброчесності в Інституті базується на 

принципах верховенства права, демократизму, законності, справедливості, 

толерантності, наукової сумлінності, професіоналізму, партнерства і 

взаємодопомоги, взаємоповаги і довіри, відкритості й прозорості, 

відповідальності, рівності і гендерності. 

1.5. Усі наукові, науково-педагогічні працівники та здобувачі Інституту 

підписують Декларацію про академічну доброчесність і зобов’язуються її 

дотримуватися (Додаток 1, 2). 

 

2. Норми дотримання академічної доброчесності науковими, 

науково-педагогічними працівниками та здобувачами Інституту 

 

2.1. Здійснювати власну освітню, наукову, творчу діяльність, 

дотримуючись стратегії, місії, положення та інших нормативних документів 

Інституту;  

2.2. Дотримуватися найвищих моральних і правових норм академічної 

доброчесної поведінки, керуючись законодавством України, етичними 

вимогами до професійної та наукової діяльності.  

2.3. Дотримуватись основних принципів етики академічних 

взаємовідносин, що відображені в п.1.4. 

2.4. Дотримуватись норм чинного Закону України «Про вищу освіту» 

(2014), зокрема Стаття 1, пункт 1
1 - 

Академічна доброчесність. 

2.5. Надавати достовірну інформацію про свою діяльність, а також 

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

повідомляти відповідних посадових осіб та/або уповноважені органи про 

потенційний конфлікт інтересів. 



2.6. Використовувати лише достовірні джерела інформації, не 

вдаватися до фальсифікації чи фабрикування даних, не плагіювати (у т.ч., не 

використовувати ідеї, твердження, відомості, тексти тощо без посилання на 

джерела) 

2.7. Сприяти створенню дієвих механізмів упровадження принципів 

академічної доброчесності в освітньому, науковому, професійному 

середовищах Інституту, популяризувати ці принципи серед здобувачів, 

наукових співробітників та інших осіб, з якими здійснюється комунікація 

та/або співпраця під час виконання службових обов’язків; 

2.8. Перешкоджати проявам академічної недоброчесності з боку 

здобувачів, наукових співробітників та інших осіб, з якими здійснюється 

комунікація та/або співпраця під час виконання моїх посадових обов’язків; 

2.9. Не допускати поведінку, що ставить під сумнів чесність та 

сумлінність моєї роботи і завдає шкоди колегам та репутації Інституту 

2.10. Негайно повідомляти про випадки порушення академічної 

доброчесності відповідним посадовим особам та/або уповноваженим 

органам. 

 

3. Прикінцеві положення 

 

3.1. Дія цього Положення поширюється на всю академічну спільноту 

Інституту і є для неї обов'язковою до виконання. 

3.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися наказом 

директора Інституту за рішенням Вченої ради Інституту. У такому ж порядку 

Положення скасовується. 

3.3. Відповідальність за актуалізацію Положення та контроль за 

виконанням  його вимог несуть посадові особи Інституту відповідно до їх 

функціональних обов'язків. 

  



Додаток 1 
 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

наукового працівника / викладача освітньо-наукової програми підготовки здобувачів ступеня 

доктора філософії Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Я, ____________________________________________________________________ 
прізвище, ім’я по батькові (повністю) 

 

____________________________________________________________________________ 
науковий ступінь, вчене звання (повністю) 

 

_____________________________________________________________________________ 
посада (повністю) 

 
ЗАЯВЛЯЮ, що буду здійснювати власну освітню, наукову, творчу діяльність, 

дотримуючись стратегії, місії, цінностей, корпоративної культури, положення та інших 

нормативних документів Інституту; найвищих моральних і правових норм академічної 

доброчесної поведінки, керуючись законодавством України, етичними вимогами до професійної 

та наукової діяльності. Буду дотримуватись зазначених в Положенні про політику академічної 

доброчесності в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 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, а також загальних положень політики академічної доброчесності Інституту. 

 надавати достовірну інформацію про свою діяльність, а також об’єктивно та неупереджено 

виконувати свої посадові обов’язки, повідомляти відповідних посадових осіб та/або 

уповноважені органи про потенційний конфлікт інтересів. 

 використовувати лише достовірні джерела інформації, не вдаватися до фальсифікації чи 

фабрикування даних, не плагіювати (у т.ч., не використовувати ідеї, твердження, відомості, 

тексти тощо без посилання на джерела) 

 сприяти створенню дієвих механізмів упровадження принципів академічної доброчесності 

в освітньому, науковому, професійному середовищах Інституту, популяризувати ці 

принципи серед здобувачів, наукових співробітників та інших осіб, з якими здійснюється 

комунікація та/або співпраця під час виконання службових обов’язків; 

 перешкоджати проявам академічної недоброчесності з боку здобувачів, наукових 

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

виконання моїх посадових обов’язків; 

 не допускати поведінку, що ставить під сумнів чесність та сумлінність моєї роботи і завдає 

шкоди колегам та репутації Інституту 

 дотримуватися етики академічних взаємовідносин та корпоративної культури в Інституті. 

 негайно повідомляти про випадки порушення академічної доброчесності відповідним 

посадовим особам та/або уповноваженим органам. 

УСВІДОМЛЮЮ, що відповідно до чинного законодавства України  нестиму академічну 

та/або інші види відповідальності, що можуть бути застосовані до мене як заходи дисциплінарного 

характеру за порушення політики академічної доброчесності Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України.  

 

 

дата _____________    підпис ____________ /________________________/ 
прізвище, ініціали 

 



Додаток 2 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

здобувача ступеня доктора філософії / доктора наук 

 Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

 

Я, ____________________________________________________________________ 
прізвище, ім’я по батькові (повністю) 

 

____________________________________________________________________________ 
науковий ступінь, вчене звання (повністю) 

 

_____________________________________________________________________________ 
посада (повністю) 

 
ЗАЯВЛЯЮ, що буду здійснювати власну освітню, наукову, творчу діяльність, 

дотримуючись стратегії, місії, цінностей, корпоративної культури, положення та інших 

нормативних документів Інституту; найвищих моральних і правових норм академічної 

доброчесної поведінки, керуючись законодавством України, етичними вимогами до професійної 

та наукової діяльності. Буду дотримуватись зазначених в Положенні про політику академічної 

доброчесності в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 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, а також загальних положень політики академічної доброчесності Інституту. 

 надавати достовірну інформацію про свою діяльність, а також об’єктивно та неупереджено 

виконувати свої обов’язки як здобувача, повідомляти відповідних посадових осіб та/або 

уповноважені органи про потенційний конфлікт інтересів. 

 використовувати лише достовірні джерела інформації, не вдаватися до фальсифікації чи 

фабрикування даних, не плагіювати (у т.ч., не використовувати ідеї, твердження, відомості, 

тексти тощо без посилання на джерела) 

 сприяти створенню дієвих механізмів упровадження принципів академічної доброчесності 

в освітньому, науковому, професійному середовищах Інституту, популяризувати ці 

принципи серед інших здобувачів, наукових співробітників та інших осіб, з якими 

здійснюється комунікація та/або співпраця під час освітнього процесу; 

 перешкоджати проявам академічної недоброчесності з боку інших здобувачів, наукових 

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

проходження освітнього процесу; 

 не допускати поведінку, що ставить під сумнів чесність та сумлінність моєї дисертаційної 

роботи та освітнього процесу і завдає шкоди колегам та репутації Інституту. 

 дотримуватися етики академічних взаємовідносин та корпоративної культури в Інституті. 

 негайно повідомляти про випадки порушення академічної доброчесності відповідним 

посадовим особам та/або уповноваженим органам. 

УСВІДОМЛЮЮ, що відповідно до чинного законодавства України  нестиму академічну 

та/або інші види відповідальності, що можуть бути застосовані до мене як заходи дисциплінарного 

характеру за порушення політики академічної доброчесності Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України.  

 

 

дата _____________    підпис ____________ /________________________/ 
прізвище, ініціали 

 


