
ДЕКЛАРАЦІЯ 

про дотримання академічної доброчесності 

здобувачем наукового ступеня 

 

 

Я, ____________________________________________, учасник 

(учасниця) освітньо-наукової діяльності державної установи «Інститут 

проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського НАМН України», 

усвідомлюю, що академічна доброчесність – це дієвий інструмент 

забезпечення якості вищої освіти України та фундаментальна етична цінність 

усієї академічної спільноти світу. 

Засвідчую, що у своїй освітній та науковій діяльності буду 

дотримуватись цінностей корпоративної культури, моральних і правових 

норм і принципів академічної доброчесності, етики академічних 

взаємовідносин керуючись загальнолюдськими нормами людяності й моралі, 

нормами чинного законодавства України, етичними вимогами до 

професійної, освітньої та наукової діяльності, положеннями, зазначеними у 

«Кодексі академічної доброчесності державної установи «Інститут проблем 

ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України». 

Зобов’язуюсь: 

 слідувати фундаментальним цінностям академічної доброчесності, 

зазначених у Кодексі академічної доброчесності ДУ «ІПЕП НАМН»; 

 дотримуватись норм чинного законодавства в сфері освіти і науки та 

інтелектуальної власності; 

 дотримуватись норм корпоративної етики та культури, проявляти 

повагу до здобувачів наукового ступеня та співробітників ДУ «ІПЕП 

НАМН»; 

 застосовувати коректні посилання на джерела інформації у разі 

використання запозичених ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

 надавати достовірну інформацію про методики і результати 

досліджень, джерела використаної інформації та власну науково-

педагогічну діяльність; 

 самостійно виконувати завдання; 

 перешкоджати проявам академічної недоброчесності з боку інших 

співробітників установи та здобувачів наукового ступеня. 

 повідомляти про випадки порушення академічної доброчесності 

відповідальним посадовим особам, уповноваженим органам установи; 



Розумію, що нестиму академічну відповідальність у разі порушення 

академічної  доброчесності та етики академічних взаємовідносин.  

Ознайомлений (ознайомлена) з політикою ДУ «ІПЕП НАМН» щодо 

поваги авторських прав здобувача наукового ступеня, неприпустимості 

академічного плагіату в навчальних і кваліфікаційних роботах. 

Надаю згоду на: безпосередню перевірку робіт на ознаки наявності 

академічного плагіату за допомогою спеціалізованих програмних продуктів; 

обробку, збереження та розміщення у відкритому доступі в репозитарії ДУ 

«ІПЕП НАМН»; використання робіт для перевірки на ознаки наявності 

академічного плагіату в інших роботах виключно з метою виявлення 

можливих ознак академічного плагіату. 

  

________________                                               _________________ 

(дата)                                                                         (підпис) 


