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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення ґрунтується на Законах України «Про освіту» та «Про вищу 

освіту», Статуті Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського (далі 

– НМАУ) та визначає засади забезпечення академічної доброчесності в освітній 

діяльності НМАУ, а також підстави та порядок притягнення учасників освітнього 

процесу до академічної відповідальності за порушення вимог академічної 

доброчесності. 

1.2. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та 

визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під 

час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою 

забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

1.3. Академічна спільнота НМАУ визнає академічну доброчесність 

засадничою цінністю освітнього і наукового процесів. 

1.4. Система забезпечення академічної доброчесності є невід’ємною 

складовою внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти НМАУ і включає у 

себе:  

- заходи, спрямовані на ознайомлення здобувачів вищої освіти із поняттям та 

вимогами академічної доброчесності, зокрема, вимогами до виконання письмових 

робіт; 

- механізм виявлення порушень академічної доброчесності здобувачів вищої 

освіти НМАУ; 

- порядок притягнення учасників освітнього процесу до академічної 

відповідальності. 

1.5. Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти 

передбачає: 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень,відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 
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- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

1.6. Вжиття заходів щодо забезпечення дотримання академічної доброчесності 

є обов’язком кожного учасника освітнього процесу в НМАУ та включає у себе 

дотримання вимог академічної доброчесності у власній навчальній та/або науковій 

діяльності, а також недопущення порушення академічної доброчесності іншими 

учасниками освітнього процесу. 

1.7. Всі повідомлення, передбачені цим Положенням, направляються до 

органів студентського самоврядування НМАУ. 

 

ІІ. ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯМ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 

2.1. НМАУ вживає заходів щодо ознайомлення здобувачів вищої освіти із 

поняттям та вимогами академічної доброчесності шляхом включення відповідного 

матеріалу до програм навчальних дисциплін, проведення окремих лекцій, семінарів, 

тренінгів, індивідуальних консультацій для здобувачів освіти та в інші способи, що не 

суперечать чинному законодавству. 

2.2. Студенти НМАУ беруть на себе зобов’язання щодо дотримання 

академічної доброчесності. 

 

ІІІ. ПОРУШЕННЯ ВИМОГ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ ВЧИНЕННЯ 

 

3.1. Порушенням академічної доброчесності здобувачами освіти (далі - 

порушення) вважається: 

- 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; 

- самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше 

опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів; 
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- фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому 

процесі або наукових дослідженнях; 

- фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що 

стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень; 

- списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел 

інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання 

результатів навчання; до списування прирівнюється використання під час поточного 

чи підсумкового контролю або атестації здобувачів освіти з будь-якою метою 

приладів, що можуть слугувати для збереження, відтворення, прийому або передачі 

інформації (окрім випадків, коли використання таких приладів дозволено умовами 

проходження контролю чи атестації); 

- обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої 

(наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, 

зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування; 

- 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. 

3.2. У разі вчинення будь-якого порушення, передбаченого підпунктами 3.1.1-

3.1.6 цього Положення, передбачається академічна відповідальність. 

 

IV. ПОРЯДОК ВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ 

ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 

4.1. Кожна особа, стосовно якої розглядається питання про порушення нею 

академічної доброчесності, має такі права: 

- ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту 

порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження; 

- особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або 

відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів 

порушення академічної доброчесності; 
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- знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про 

встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до 

академічної відповідальності; 

- оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності. 

4.2. Науково-педагогічні та наукові працівники (далі - викладачі) зобов’язані 

забезпечувати дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти в 

освітньому процесі та науковій діяльності. 

4.3. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти забезпечують 

викладачі під час освітнього процесу. 

4.4. Питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та 

притягнення до академічної відповідальності розглядається комісією в присутності 

здобувача освіти. Відсутність здобувача освіти, якого належним чином повідомили 

про час та місце розгляду питання про встановлення факту порушення академічної 

доброчесності та притягнення до академічної відповідальності не перешкоджає 

вирішенню цього питання по суті. Рішення повідомляється здобувачеві освіти (якщо 

він присутній при розгляді) або направляється у порядку, передбаченому п. 1.7 цього 

Положення. 

4.5. Комісія ухвалює рішення шляхом голосування більшістю голосів 

присутніх членів комісії. Рішення викладаються у формі протоколу засідання комісії, 

який підписує голова комісії та секретар. 

 

V. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ 

АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ПРИТЯГНЕННЯ ДО АКАДЕМІЧНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 

5.1. Здобувач освіти, щодо якого ухвалено рішення про встановлення факту 

порушення академічної доброчесності та притягнення до академічної 

відповідальності, має право протягом трьох днів з дня отримання повідомлення про 

прийняття такого рішення оскаржити його до Апеляційної комісії НМАУ з питань 

академічної доброчесності (далі - Апеляційна комісія).  
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5.2. Порядок роботи апеляційної комісії регулюється «Положенням про 

апеляційну комісію в НМАУ імені П.І.Чайковського». 

 

VI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

6.1. НМАУ забезпечує, безперешкодний доступ до цього Положення через 

його оприлюднення на офіційній веб-сторінці. 

6.2. Положення набуває чинності з моменту затвердження його на Вченій раді 

Академії та введення в дію наказом ректора НМАУ.  
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