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Преамбула
У Кодексі враховано вимоги таких документів (зі змінами та
доповненнями): Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про
наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні
права», Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та
впровадження
університетської
системи
забезпечення
академічної
доброчесності НАЗЯВО, Стандарту вищої освіти за спеціальністю 035
«Філологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки», Методична інструкція
щодо перевірки академічних текстів на наявність текстових запозичені, Лист
МОН України від 23.10.2018 «Щодо рекомендацій з академічної
доброчесності для закладів вищої освіти», нормативно-правових актів
Кабінету Міністрів України, чинних наказів Міністерства освіти і науки
України, іншої загальнодержавної нормативної бази.
Кодекс створено на основі існуючих європейських і вітчизняних
практик, нормативних документів, методичних розробок окремих закладів
вищої освіти, Положення про систему внутрішнього забеспечення якості
освіти в Одеському національному університеті імені 1.1. Мечникова,
Положення про організацію системи моніторінгу якості вищої освіти в
Одеському національному університеті імені 1.1. Мечникова. Положення про
запобігання та виявлення плагіату в освітницькій та науково-дослідницькій
роботі учасників освітнього процесу та науковців в Одеському
національному університеті імені 1.1. Мечникова та Кодексу академічної
доброчесності кафедри теорії та практики перекладу Одеського
національного університету імені 1.1. Мечникова.
Кодекс
забезпечуватиме
дотримання
принципу
нетерпимості
(«нульової толерантності») до порушень академічної доброчесності та етики
академічних взаємовідносин.
Кодекс має просвітницький, а не регуляторний характер. Кодекс
враховує надані пропозиції здобувачів вищої освіти та співробітників
кафедри теорії та практики перекладу.

І. Загальні положення та термінологія
1. 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.

2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науковопедагогічними та науковими працівниками передбачає:
• посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок,
тверджень, відомостей;
• дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
• надання достовірної інформації про методики і результати
досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну
(науково-педагогічну, творчу) діяльність;
• контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами
освіти;
• об’єктивне оцінювання результатів навчання.
3. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
•

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та
підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими
освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх
індивідуальних потреб і можливостей);
• 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.

4. Порушенням академічної доброчесності 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;
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;
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;
• необ’єктивнеоцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки
результатів навчання здобувачів освіти.

ІІ.Відповідальність за дотримання академічної доброчесності
Відповідальність за дотримання академічної доброчесності під час
здійснення освітньо-наукової діяльності покладається на здобувачів вищої
освіти та співробітників кафедри.
1. Виявлення фактів порушення академічноїдоброчесності здобувачами
вищої освіти під час освітньо-наукової діяльності здійснюється:
•
•
•

викладачами кафедри (в межах дисциплін, які вони викладають);
керівниками кваліфікаційних робіт;
державною екзаменаційною комісією при складанні державних іспитів
та захисті кваліфікаційних робіт.

2. Факти порушення академічної доброчесності співробітниками кафедри
виявляються передусім посадовими особами закладу вищої освіти, зокрема
завідуючим кафедри.
3.Види порушень академічної доброчесності з боку здобувачів вищої освіти
та співробітників кафедри перелічені у п.4 Частини І цього Кодексу.
4.Викладач може призначати такі види академічної відповідальності для
здобувачів вищої освіти, які порушили академічну доброчесність:
•

зниження результатів оцінювання контрольної роботи, іспиту, заліку
тощо;
• повторне проходження оцінювання контрольних робіт, іспитів, заліків
тощо;
• призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні
завдання, додаткові контрольні роботи, тести тощо).

5. Керівник кваліфікаційної роботи може призначати такі види академічної
відповідальності для здобувачів вищої освіти, які порушили академічну
доброчесність:

•
•

зниження результатів оцінювання кваліфікаційної роботи;
повторне виконання окремого розділу (розділів) кваліфікаційної
роботи.

6.Завідувач кафедри може призначати такі види академічноївідповідальності
для здобувачів вищої освіти, які порушили академічну доброчесність:
•
•
•

повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої
програми;
повторне виконання кваліфікаційної роботи;
проведення додаткової перевірки інших робіт, автором яких є
порушник.

7. Завідувач кафедри може
відповідальності співробітникам
доброчесність:
•
•

призначати такі види академічної
кафедри, які порушили академічну

проведення додаткової перевірки на наявність ознак академічного
плагіату всіх робіт, автором яких є порушник;
відкликання з розгляду (друку) робіт, автором яких є порушник і
підготовка яких була здіійснена з порушенням академічної
доброчесності.

8.У разі, якщо викладач, керівник кваліфікаційної роботи, завідувач кафедри,
не уповноважений приймати рішення про призначення окремих видів
академічної відповідальності, він подає на ім’я ректора клопотання про
створення комісії з академічної доброчесності для розгляду порушення або
про розгляд порушення університетською Комісією з етики та управління
конфліктами (відповідно до повноважень комісії щодо призначення видів
академічної відповідальності, які зазначені вище). У клопотанні вказується
обґрунтована інформація по суті порушення та пропозиція щодо виду
академічної відповідальності для порушника.
Клопотання може бути також подано від імені здобувана вищої освіти
у разі, якщо він став свідком порушення академічної доброчесності або
готовий надати обґрунтовану інформацію щодо скоєння порушення
академічної доброчесності з боку іншого здобувана вищої освіти чи
співробітника університету.
Розгляд факту порушення академічної доброчесності проводиться
конфіденційно з інформуванням про хід розгляду справи лише членів комісій,
вищестоящих посадових осіб та особи, що підозрюється у скоєнні порушення
академічної доброчесності. При цьому особа, що підозрюється у скоєнні
порушення академічної доброчесності, має право:

•

•

•

ознайомитись із матеріалами, що розглядаються комісією, протоколом
про результати службового розслідування та іншою інформацією, яка
відноситься до розгляду факту порушення;
за власною ініціативою чи запитом комісії надавати письмові
пояснення по суті справи, відмовитись від пояснень у разі запиту на їх
надання від комісії;
бути присутньою на засіданні комісії на етапі розгляду питання про
притягнення її до академічної відповідальності.

У разі незгоди з рішенням особи, яка призначає конкретний вид
академічної відповідальності, або відповідної комісії щодо притягнення до
академічної відповідальності особа, що звинувачена у порушенні, має право
на апеляцію. Апеляція подається особисто порушником на ім ’я ректора у
десятиденний термін після оголошення рішення комісії. У разі надходження
апеляції, ініціатором якої є здобувач вищої освіти, що навчається в
університеті, або співробітник університету, розгляд апеляції здійснюється
апеляційною комісією, створеною за наказом (дорученням) ректора.

IV. Порядок перевірки навчальних, кваліфікаційних, науковометодичних та наукових робіт на наявність ознак академічного
плагіату

1. Перевірку
підлягають:
•

на

наявність

ознак

академічного

плагіату

обов’язково

навчальні (курсові роботи, реферати, тощо) та кваліфікаційні
(атестаційні роботи) роботи здобувачів вищої освіти, які на етапі
подання роботи до захисту перевіряються безпосередньо керівником
навчальної/кваліфікаційної роботи або відповідальними на кафедрі (за
приналежністю роботи, яка перевіряється), що призначаються у
встановленому порядку;
• науково-методичні
роботи
(підручники,
навчальні
посібники,
конспекти лекцій, методичні вказівки), монографії, а також електронні
твори (колекції матеріалів на ОС\¥, дистанційні курси, масові відкриті
онлайн курси тощо), які на етапі рецензування перевіряються
відповідальними на кафедрі (за приналежністю роботи, яка
перевіряється), що призначаються у встановленому порядку;
• наукові роботи (рукописи статей, тези доповідей, які надходять до
редакцій наукових журналів або оргкомітетів заходів наукового,
науково- технічного і науково-методичного спрямування (конференцій,
семінарів, далі - конференцій), дисертації), які на етапі подання роботи

в редакційну колегію журналу, в оргкомітет конференції, до розгляду
спеціалізованою вченою радою (залежно від типу роботи)
перевіряються відповідальним секретарем
наукового журналу
(відповідальним секретарем конференції, секретарем спеціалізованої
вченої ради) або іншими особами, що призначаються розпорядженням
головного редактора наукового журналу (голови організаційного
комітету конференції, голови спеціалізованої вченої ради, декана
факультету або завідувача кафедри) відповідно до типу роботи.
2. Доцільність більш детального аналізу роботи визначає особа,
відповідальна за перевірку. За необхідності для детального аналізу робіт
можуть залучатись експерти:
•

для навчальних та кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти,
науково-методичних робіт, монографій, електронних творів - з числа
висококваліфікованих спеціалістів, що працюють на кафедрі,
розпорядженням завідуючого кафедрою. За необхідності до складу
комісії залучаються представники кафедр інституту (факультету),
представники кафедр інших інститутів (факультетів);
• для наукових робіт - з числа членів редакційної колегії
розпорядженням головного редактора наукового журналу, з числа
членів
організаційного
комітету
розпорядженням
голови
організаційного комітету конференції, з числа членів спеціалізованої
вченої ради розпорядженням голови спеціалізованої вченої ради, з
числа висококваліфікованих спеціалістів, що працюють на кафедрі
розпорядженням декана факультету або завідувача кафедри (залежно
від типу роботи).

V. Заходи з попередження порушень академічної доброчесності
восвітньо-науковій діяльності на кафедрі теорії та практики
перекладу
Попередження порушень принципів академічної доброчесності та етики
академічного спілкування в академічному середовищі здійснюють
співробітники кафедри теорії та практики перекладу шляхом проведення
комплексу профілактичних заходів, основні з яких полягають в:
•

інформуванні здобувачів вищої освіти та співробітників кафедри теорії
та
практики
перекладу
про
необхідність
дотримання
загальнодержавних і внутрішньо університетських нормативних
документів, які регламентують питання академічної доброчесності,
правил академічної етики:
• підписанні здобувачами виїцсї освіти та співробітниками кафедри
Декларації про дотримання академічної доброчесності;
• організації заходів з популяризації основ інформаційної культури;

•

•

•

•
•

•
•

•

формуванні завдань для навчальних та кваліфікаційних робіт з
використанням педагогічних інновацій, що сприяють розвитку
творчого підходу здобувачів вищої освіти до їх виконання;
розповсюдженні методичних матеріалів з уніфікованим визначенням
вимог щодо належного оформлення посилань на використані у
письмових роботах;
щорічному проведенні заходів з питань впровадження академічної
доброчесності в освітньо-наукову діяльність кафедри теорії та
практики перекладу для здобувачів вищої освіти та співробітників
кафедри;
створенні інформаційних та методичних матеріалів, присвячених
інформаційній грамотності та попередженню плагіату;
розробці спільно з представниками роботодавців інформаційних
матеріалів щодо корпоративної культури на робочому місці та переваг
чесного навчання;
створенні та розміщенні матеріалів, присвячених популяризації
принципів академічної доброчесності;
розміщенні в інституційному репозитарії кваліфікаційних робіт
здобувачів вищої освіти (в обов’язковому порядку після їх захисту) для
забезпечення прозорості, чесності, відповідальності та інших
принципів академічної доброчесності;
проведення семінарів та відкритих лекцій для здобувачів вищої освіти
щодо дотримання вимог академічної доброчесності та академічного
письма.

VI. Підписання учасниками освітньо-наукового процесу
Деклараціїпро дотримання академічної доброчесності
Підписання Декларації про дотримання академічної доброчесності
повинно стати обов’язковим атрибутом усвідомлення здобувачами вищої
освіти та співробітниками кафедри норм Кодексу. Підписання Декларацій
може бути реалізовано після ознайомлення з Кодексомакадемічної
доброчесності кафедри теорії та практики перекладу
Одеського
національного університету імені І.І. Мечникова для співробітників кафедри
та здобувачів вищої освіти та Положенням про етикуакадемічного
спілкування кафедри теорії та практики перекладу Одеського національного
університету імені І.І. Мечникова.
Відмова від підписання Декларації не звільняє учасника освітньонаукового процесу від академічної відповідальності і застосування заходів
дисциплінарного характеру за порушення академічної доброчесності та
етики академічного спілкування відповідно нормативної бази закладу вищої
освіти та чинного законодавства України.

Декларація для здобувачів вищої освіти та співробітників кафедри
теорії та практики перекладу визначає наступне:
•
•
•
•
•
•

•

обов’язкове слідування фундаментальним цінностям академічної
доброчесності, зазначених в Кодексі академічної доброчесності;
дотримання норм чинного законодавства в сфері освіти і науки та
інтелектуальної власності;
дотримання корпоративної культури та повагу до інших співробітників
та здобувачів вищої освіти;
перешкоджання проявам академічної недоброчесності з боку інших
співробітників кафедри та здобувачів вищої освіти;
обов’язкові коректні посилання на джерела інформації у разі
використання запозичених ідей, розробок, тверджень, відомостей;
негайне
повідомлення
про
випадки
порушення
академічної
доброчесності уповноваженим посадовим особам кафедри чи
університету (залежно від власного підпорядкування та типу
порушення) для здійснення ними відповідного реагування;
несення академічної відповідальності та відповідальності за
порушення
принципів
академічної
доброчесності
та
етики
академічного спілкування.

Додатково для здобувачів вищої освіти Декларація визначає наступне:
•

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та
підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими
освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх
індивідуальних потреб і можливостей);
• надання достовірної інформації щодо результатів власної навчальної
(наукової, творчої) діяльності, використаних методик досліджень та
джерел інформації;
• факт ознайомлення з політикою закладу вищої освіти та кафедри теорії
та практики перекладу щодо поваги авторських прав здобувача вищої
освіти, неприпустимості академічного плагіату в навчальних і
кваліфікаційних роботах;
• надання згоди здобувача вищої освіти на: безпосередню перевірку
робіт на ознаки наявності академічного плагіату за допомогою
спеціалізованих програмних продуктів; обробку, збереження та
розміщення у відкритому доступі в інституційному репозитарії;
використання робіт для перевірки на ознаки наявності академічного
плагіату в інших роботах виключно з метою виявлення можливих
ознак академічного плагіату.

Додатково для співробітників
Декларація визначає наступне:

кафедри теорії та практики перекладу

•

надання достовірної інформації про методики і результати досліджень,
джерела використаної інформації та власну педагогічну (науковопедагогічну, творчу) діяльність;
• контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами
вищої освіти;
• об’єктивне та неупереджене оцінювання результатів навчання
здобувачів вищої освіти;
• протидію конформізму, захист свободи наукової думки, засудження
цензури щодо наукової творчості.

Тексти Декларації про дотримання академічної доброчесності дздобувача
вищох освіти та співробітника кафедри теорії та практики перекладу
надаються у Додатку 1 та 2відповідно.

VII. Прикінцеві положення:
1. Кодекс вводиться в дію з моменту його обговорення та затвердження
на засіданні кафедри теорії та практики перекладу після обговорення та
затвердження на засіданні Вченої Раді факультету романо-германської
філології.
2. Зміни та доповнення можуть обговорюватися та вноситися шляхом
голосування на засіданні кафедри теорії та практики перекладу та
студентських зборах.
3. Відповідальність за актуалізацію та дотримання вимог цього Кодексу
несуть співробітники кафедри теорії та практики перекладу та
здобувачі вищої освіти.

Затверджено на засіданні кафедри теорії та практики
Протокол № 11 від 18.05. 2020 року

Завідувач кафедри теорії
та практики перекладу,
доктор філологічних наук, професор
Секретар кафедри теорії
та практики перекладу

Матузкова О.П.

Додаток 1

ДЕКЛАРАЦІЯ
про дотримання академічної доброчесності здобувача вищої освіти.
Я.
______________________________________________________ учасник
(учасниця) процесу реалізації державної політики у сфері якості освіти,
усвідомлюю, що академічна доброчесність - це дієвий інструмент забезпечення
якості вищої освіти України та фундаментальна етична цінність усієї академічної
спільноти світу.
ЗАЯВЛЯЮ, що у своїй діяльності з реалізації державної політики у сфері якості
освіти буду дотримуватись зазначених в «Кодексіакадемічної доброчесності
кафедри теорії та практики перекладу Одеського національного університетут
імені 1.1. Мечникова для співробітників кафедри та здобувачів вищої освіти» та
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;
• надавати достовірну інформацію про свою діяльність;
• сприяти створенню дієвих механізмів упровадження принципів академічної
доброчесності в освітньому, науковому, професійному середовищах закладів
вищої освіти, популяризувати ці принципи серед здобувачів вищої освіти,
співробітників закладів вищої освіти та інших осіб, з якими здійснюється
комунікація та/або співпраця під час виконання службових обов’язків;
• перешкоджати проявам академічної недоброчесності з боку осіб, що
реалізують державну політику у сфері якості освіти, здобувачів вищої освіти,
співробітників закладів вищої освіти та інших осіб, з якими здійснюється
комунікація та/або співпраця під час виконання моїх посадових обов’язків; негайно повідомляти про випадки порушення академічної доброчесності
відповідним посадовим особам та^бо уповноваженим органам;

•

об’єктивно та неупереджено виконувати свої посадові обов’язки,
повідомляти відповідних посадових осіб та/або уповноважені органи про
потенційний конфлікт інтересів.

УСВІДОМЛЮЮ, що відповідно до чинного законодавства повинен буду нести
академічну та/або інші види відповідальності і до мене можуть бути застосовані
заходи дисциплінарного характеру за порушення академічної доброчесності та
етики академічних взаємовідносин.
__________________________________________________ (Підпис) (Дата)

Додаток 2
ДЕКЛАРАЦІЯ
про дотримання академічної доброчесності співробітника кафедри теорії та
практики перекладу Одеського національного університету імені 1.1. Мечникова
Я.
______________________________________________________ ,
учасник
(учасниця) процесу реалізації державної політики у сфері якості освіти,
усвідомлюю, що академічна доброчесність - це дієвий інструмент забезпечення
якості вищої освіти України та фундаментальна етична цінність усієї академічної
спільноти світу.
ЗАЯВЛЯЮ, що у своїй діяльності з реалізації державної політики у сфері
якості освіти буду дотримуватись зазначених в «Кодексіакадемічної доброчесності
кафедри теорії та практики перекладу Одеського національного університетут
імені 1.1. Мечникова для співробітників кафедри та здобувачів вищої освіти”та
«Положенні про етику академічного спілкування кафедри теорії та практики
перекладу Одеського національного університету імені 1.1. Мечникова» 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;
надавати достовірну інформацію про свою діяльність;
сприяти створенню дієвих механізмів упровадження принципів академічної
доброчесності в освітньому, науковому, професійному середовищах закладів
вищої освіти, популяризувати ці принципи серед здобувачів вищої освіти,
співробітників закладів вищої освіти та інших осіб, з якими здійснюється
комунікація та/або співпраця під час виконання службових обов’язків;
перешкоджати проявам академічної недоброчесності з боку осіб, що
реалізують державну політику у сфері якості освіти, здобувачів вищої
освіти, співробітників закладів вищої освіти та інших осіб, з якими
здійснюється комунікація та/або співпраця під час виконання моїх посадових
обов’язків; негайно повідомляти про випадки порушення академічної
доброчесності відповідним посадовим особам та/або уповноваженим
органам;
об’єктивно та неупереджено виконувати свої посадові обов’язки,
повідомляти відповідних посадових осіб та/або уповноважені органи про
потенційний конфлікт інтересів.

УСВІДОМЛЮЮ, що відповідно до чинного законодавства повинен буду нести
академічну та/або інші види відповідальності і до мене можуть бути застосовані
заходи дисциплінарного характеру за порушення академічної доброчесності та
етики академічних взаємовідносин.
(Підпис) (Дата)

