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ПОРУШЕННЯМИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ, ПРИТАМАННИМИ ОСВІТНІЙ 

(НАУКОВІЙ) ДІЯЛЬНОСТІ Є:

• 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;

• 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 стосовно власної освітньої 

(наукової) діяльності чи організації освітньої процесу;

• 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.



ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ ПЕРЕДБАЧАЄ:

• бути присутнім на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних 
поважними причинами;

• самостійне виконання навчальних завдань, завдань усіх видів контролю 
результатів навчання;

• дотримання етичних норм спілкування, поважати честь і гідність учасників 
освітнього процесу, навіть якщо їх погляди інші;

• використання у навчальній або дослідницькій діяльності лише перевірених та 
достовірних джерел інформації та грамотно посилатися на них;

• подавати на оцінювання лише самостійно виконану роботу;

• активно займатись самостійною роботою, використовуючи методичні посібники, 
рекомендації викладачів, додатково опрацьовуючи нову літературу, 
використовуючи всі можливості для отримання необхідних знань;

• інформування викладачів та здобувачів вищої освіти про недопустимість 
порушення норм і правил академічної доброчесності;

• звертатися до Комісії академічної доброчесності Університету з метою розгляду 
порушень академічної доброчесності учасниками освітнього процесу та 
притягнення їх до відповідальності.



АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
За порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти можуть бути 
притягнені до такої академічної відповідальності:

• повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);

• повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;

• відрахування із Університету;

• позбавлення академічної стипендії;

• позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати за навчання

В Університеті діє КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Детальнішу інформацію про Кодекс академічної доброчесності можна знайти на 
сайті Державного університету телекомунікацій або за посилання: 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf?1


