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Порядок  

виявлення та встановлення фактів порушення академічної 

доброчесності  у Дніпровському національному університеті 

залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна  

 

1. Цей Порядок визначає процедуру виявлення та встановлення фактів 

порушення академічної доброчесності, процедуру розгляду справи про 

порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності, процедуру 

скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння 

відповідної кваліфікації у разі виявлення фактів порушення здобувачем вищої 

освіти академічної доброчесності (далі - скасування рішення), процедуру 

розгляду питання щодо добровільної відмови здобувача вищої освіти від 

ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації, правові наслідки 

скасування рішення та порядок його оскарження. 

2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються у 

значенні, наведеному в Законах України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та у 

постанові КМУ №897 від 26.08.2021 “Про затвердження Порядку скасування 

рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної 

кваліфікації” (далі “Порядок скасування”). 

3. Дія цього Порядку поширюється на рішення про присудження 

ступенів вищої освіти “молодший бакалавр”, “бакалавр” і “магістр” та 

присвоєння відповідних кваліфікацій. 

4. Встановлення факту порушення академічної доброчесності базується 

на таких основних принципах: 
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- усвідомлення важливості академічної доброчесності та 

відповідальності за її порушення; 

- нульова толерантність до порушення академічної доброчесності; 

- дотримання норм законодавства та внутрішніх нормативних 

документів закладу вищої освіти; 

- справедливість та об’єктивність; 

- правова визначеність, відкритість та прозорість правил і процедур 

виявлення фактів порушення академічної доброчесності та відповідальності за 

її порушення. 

5. Скасування рішення здійснюється з урахуванням вимог Закону 

України “Про освіту” та постанови КМУ №897 від 26.08.2021 “Порядок 

скасування” у разі виявлення, зокрема у кваліфікаційній роботі, академічного 

плагіату, фабрикації, фальсифікації, списування, обману, хабарництва. 

6. Права особи, стосовно якої порушено питання про порушення нею 

академічної доброчесності, визначені частиною восьмою статті 42 Закону 

України “Про освіту”. 

7. Університет  вживає заходи для запобігання порушенню академічної 

доброчесності та  для виявлення фактів порушення академічної доброчесності 

здобувачами вищої освіти, здійсненого під час здобуття вищої освіти, 

проводить перевірку випускових робіт здобувачів вищої освіти на плагіат 

відповідно до «Порядоку перевірки кваліфікаційних випускних робіт». В 

університеті створена система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, 

зокрема прийнято «Кодекс академічної доброчесності» та створено «Групу 

сприяння  академічної доброчесності». 

8. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної 

доброчесності  наступний: 

1) При отримані Університетом заяв (повідомлень) щодо фактів 

порушення академічної доброчесності, наказом ректора утворюється 

«Тимчасова експертна комісія» з розгляду справи про порушення академічної 

доброчесності» (далі Тимчасова комісія), яка проводить перевірку заяв 
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(повідомлень). Заяви, що не відповідають вимогам постанови КМУ №897 від 

26.08.2021 “Порядок скасування”, не розглядаються, про що письмово 

повідомляється заявнику . 

2) В «Тимчасову комісію» входять представник ректорату, навчально-

методичного відділу, відділу забезпечення якості освіти, групи сприяння 

академічної доброчесності, завідувач випускової кафедри. У разі, якщо він є 

керівником випускової кваліфікаційної роботи особи, на яку подано заяву, то 

призначається інший науково-педагогічний працівник кафедри, який є 

фахівцем за тематикою кваліфікаційної випускової роботи;  

3) Університет відповідно до “Порядку скасування” вживає всіх 

можливих заходів для письмового повідомлення особи, стосовно якої 

розглядається питання про порушення нею академічної доброчесності, та 

забезпечення її прав, передбачених частиною восьмою статті 42 Закону 

України “Про освіту”. 

4) Тимчасова комісія у двомісячний термін перевіряє  докази (надані у 

заяві), що підтверджують факт порушення академічної доброчесності і готує 

експертний висновок, в якому відображається інформація про наявність або 

відсутність виявлених фактів порушення академічної доброчесності, їх опис 

та характеристика. 

5) На своєму засіданні відкритим голосуванням Тимчасова комісія 

приймає експертний висновок про результати перевірки доказів, наведених у 

заяві і виносить його на розгляд Вченої ради університету; 

9. На основі експертного висновку «Тимчасової комісії» Вчена рада 

приймає одне з таких рішень: 

- про скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти; 

- про відсутність підстав для скасування рішення про присудження 

ступеня вищої освіти. 

10. У разі скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти 

Університет протягом трьох робочих днів інформує особу, відповідно якої 

прийнято рішення, а також заявника, звертається до МОН із заявою про 
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внесення відповідної інформації до Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти, документує рішення в особовій справі особи, щодо якої 

прийнято рішення, а також розміщує зазначену інформацію у відкритому 

доступі на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти. В інформації у 

відкритому доступі відображаються рік випуску, спеціальність, спеціалізація 

та/або освітня програма, серія та реєстраційний номер диплому. 

11. Особа, стосовно якої прийнято рішення про скасування рішення, 

та/або заявник протягом двох місяців з дати прийняття рішення про 

скасування рішення мають право подати апеляцію щодо рішення про 

скасування рішення до МОН або оскаржити його в суді. 

12. Університет протягом двох тижнів на вимогу МОН під час 

проведення апеляції надає матеріали, на основі яких затверджено висновок 

про наявність виявлених фактів порушень академічної доброчесності, 

протоколи та інші матеріали, якими задокументовано реалізацію процедури 

скасування рішення. 

13. Порядок оскарження рішення про скасування рішення про 

присудження ступеня вищої та присвоєння відповідної кваліфікації 

проводиться згідно з постановою КМУ №897 від 26.08.2021 “Порядок 

скасування”. 

 


