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Загальні положення 

Положення про групу сприяння академічній доброчесності у 

Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені В. 

Лазаряна (надалі – університет) розроблено відповідно до вимог Закону 

України «Про освіту», нормативно-правових документів, які регламентують 

організацію освітньої діяльності, Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення 

якості в Європейському просторі вищої освіти та «Кодексу академічної 

доброчесності» університету. 

Група сприяння академічній доброчесності (далі – Група) створюється 

з метою моніторингу дотримання членами університетського колективу 

моральних та правових норм академічної доброчесності в університеті.  

Група є дорадчим органом, наділяється правом приймати і розглядати заяви 

щодо порушення Кодексу академічної доброчесності та надавати пропозиції 

адміністрації університету (факультету) щодо розв’язання ситуації, яка стала 

розглядом Групи. 

1. Організація роботи Групи 

Група складається з 7 постійних членів і формується наказом ректора зі 

складу науково педагогічного працівників університету. 

Група створюється на три роки, які рахуються з дня наказу про 

створення групи. За необхідності Група може залучати інших осіб, з числа 

співробітників університету, що мають спеціальні знання з питань які 

розглядає група. Група на першому засіданні обирає заступника голови та 

секретаря. за відсутності голови його обов’язки виконує заступник. 

Органи управління та громадського самоуправління університету 

мають право додатково рекомендувати кандидатури постійних членів до 

складу Групи. 

Повноваження постійних членів Групи можуть бути припиненні: 

- у зв’язку з припиненням трудових відносин із університетом; 

- у зв’язку з завершенням навчання або переведенням на заочну 

форму навчання; 



 

- у зв’язку з відкликанням органом управління та громадського 

самоврядування. 

Група здійснює свою роботу, за умови, що кількість її постійних членів 

не менше 2/3 її складу. 

Група працює відповідно до затвердженого нею плану роботи на 

навчальний рік. Щороку Голова групи звітує на конференції трудового 

колективу про результати роботи. 

 2. Основні завдання групи сприяння академічній доброчесності: 

–  просвітницька діяльність з метою популяризації дотримання членами 

університетського колективу статті 42 закону України «Про освіту», Кодексу 

академічної доброчесності університету; 

– допомога в інформаційному забезпеченню з метою ознайомлення членів 

університетського колективу з положенням Закону України «Про світу» 

статті 42. Академічна доброчесність; 

– моніторинг порушень академічної доброчесності (академічний плагіат, 

самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, 

необ’єктивне оцінювання) під час підготовки й написання наукової та 

навчальної літератури ( дисертацій; підручників, монографій, наукових 

статей, тез конференцій, випускних кваліфікаційних робіт, курсових та 

контрольних робіт тощо); 

– допомога відповідним структурним підрозділами університету в 

провадженні та використанні новітніх технологій створення і забезпечення 

функціонування ефективної системи запобігання та виявлення плагіату; 

– контроль за дотриманням принципів академічної доброчесності 

учасниками освітнього процесу під час навчання, викладання та наукової 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та наукових 

досягнень; 

– допомога деканам факультетів, завідувачам кафедр, навчальному 

відділу у підтриманні внутрішнього розпорядку для здобувачів вищої освіти, 

слухачів, аспірантів та докторантів університету стосовно переліку 



 

обов’язків науково-педагогічних працівників щодо дотримання в освітньої та 

науковій діяльності академічної доброчесності, дотримання її здобувачами 

вищої освіти та досягнення ними визначених результатів навчання. 

– готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження 

принципів академічної доброчесності в освітню та наукову діяльність 

спільноти університету. 

3. Права члена університетського колективу та процедури 

вирішення конфліктів інтересів 

Будь-який член університетської спільноти має право звернутися до 

Групи з метою внесення пропозицій та доповнень до цього Положення. 

Член університетського колективу, який став свідком або має серйозну 

причину вважати, що стався факт порушення Кодексу академічної 

доброчесності, може повідомити про це Групу сприяння академічній 

доброчесності ДНУЗТ у письмовій формі. Неприйнятно подавати 

(підтримувати подання) безпідставних скарг або скарг без підпису. Група на 

засіданні розглядає подання та приймає рішення по факту порушення 

кодексу академічної доброчесності. 

Кожна особа, стосовно якої виникало 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; 

– 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 

звернувшись з заявою в установленому порядку до комісії університету по 

трудових спорах. 



 

 

4. Заключні положення 

Це Положення затверджується рішенням Вченої ради Університету та 

вводиться в дію наказом ректора. 

Зміни до Положення вносяться за рішенням Вченої ради Університету 

та вводяться в дію наказом ректора.  


