ПАМ'ЯТКА

норми законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту»
щодо академічної доброчесності студентів

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених
вищезазначеними законами правил, якими мають керуватися учасники освітнього
процесу під час навчання з метою забезпечення довіри до результатів навчання
та/або наукових(творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності здобувачами 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;
− надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової,
творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.
Порушенням академічної доброчесності вважається:
− академічний плагіат - оприлюднення наукових (творчих) результатів,
отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або
відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства;
− самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше
опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
− фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в наукових
дослідженнях;
− фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що
стосуються наукових досліджень;
− списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел
інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання
результатів навчання;
− обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої
(наукової, методичної, творчої) діяльності;
− 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;
− несанкціонована співпраця - надання здобувачам освіти допомоги
педагогічними (науково-педагогічними) працівниками, батьками або іншими
особами, що не передбачена умовами виконання завдань;
− академічне шахрайство - використання під час контрольних заходів
непередбачених допоміжних матеріалів та/або технічних засобів, проходження
процедур контролю результатів навчання підставними особами, подавання як
результатів власної праці творів, виконаних іншими особами, у тому числі на
замовлення;
− необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки
результатів навчання здобувачів освіти, їхніх творчих здобутків, а також
компетентностей педагогічних (науково-педагогічних) працівників закладів освіти
під час їх атестації або сертифікації.

Запобігання порушень академічної доброчесності здійснюється шляхом:
- публічного проведення захисту дипломних проектів;
- обговорення результатів наукових досліджень здобувачів вищої освіти на
засіданнях циклових комісій, науково-методичних семінарах, засіданнях наукових
студентських гуртків, круглих столів;
- розміщення дипломних проектів у репозиторії закладу освіти;
- дотримання методичних рекомендацій щодо належного оформлення посилань
на використані джерела у навчально-методичних та наукових роботах здобувачів
вищої освіти;
- запровадження на відділеннях спеціальних занять (семінарів) з основ
культури наукової ділової мови та академічного письма, на яких акцентується увага
на коректному використанні в навчально-методичних та наукових роботах
здобувачів вищої освіти інформації з інших джерел, уникненні плагіату, правилах
бібліографічного опису джерел та цитувань.
Керівники дипломних проектів в обов’язковому порядку мають ознайомити
здобувачів вищої освіти та на всіх етапах виконання дипломних проектів,
контролювати й попереджувати факти порушень академічної доброчесності.
За порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти можуть
бути притягнені до такої відповідальності:
- зауваження;
- повідомлення батькам, законним представникам;
- повторне проходження поточного, підсумкового та/або річного оцінювання;
- повторне проходження державної підсумкової атестації та/або атестації
здобувачів;
- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої,
освітньо-професійної програми;
- позбавлення академічної стипендії;
- позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання;
- позбавлення отриманих з порушенням академічної доброчесності призових
місць на учнівських та студентських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах;
- відрахування із закладу освіти.
Більш детально з Положення м «Про академічну доброчесність у ВП НУБіП
України «Ніжинський агротехнічний коледж» можна ознайомитися на офіційному
сайті коледжу за посиланням:
https://natc.org.ua/docs/polozhennya/polozhennya_pro_ak.dob_ches_1.pdf
(вручається кожному здобувачу освіти)

