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Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, іншою 
загальнодержавною нормативною базою, цим Положенням, Статутом 
ДУ«ІПЕП НАМН», Кодексом академічної доброчесності ДУ«ІПЕП 
НАМН», іншими нормативними актами ДУ«ІПЕП НАМН», наказами та 
розпорядженнями відповідних посадових осіб. 
 

1. Діяльність Групи 

 

1.1. Діяльність Групи базується на принципах законності, чесності та 

порядності, справедливості, відповідальності, прозорості, взаємної 
довіри, професіоналізму та взаємоповаги. 

1.2. Головна мета діяльності Групи – сприяння дотриманню академічної 
доброчесності та етики академічних взаємовідносин в освітньо-

науковій діяльності ДУ«ІПЕП НАМН». 
1.3. Основними завданнями Групи є: 

o загальна координація дотримання академічної доброчесності та 
етики академічних взаємовідносин як елементу внутрішньої 
системи забезпечення якості освітньо-наукової діяльності; 

o розробка і вдосконалення нормативної та інформаційної бази, яка 
описує систему та механізми сприяння принципам академічної 
доброчесності та етики академічних взаємовідносин,  

o розробка і вдосконалення нормативної та інформаційної бази, яка 
описує систему та механізми запобігання, виявлення та 
процедуру розгляду випадків порушення академічної 
доброчесності в освітньо-науковій діяльності; 

o популяризація дотримання академічної доброчесності та етики 
академічних взаємовідносин як одного з основоположних 
принципів корпоративної культури здобувачами наукового 
ступеня та співробітниками під час освітньо-наукової діяльності 
та виконання своїх посадових обов’язків; 

o організація контролю дотримання академічної доброчесності та 
етики академічних взаємовідносин в освітньо-науковій 
діяльності, у тому числі при оприлюдненні академічних текстів; 

o сприяння впровадженню сучасних технологій боротьби з 
проявами академічної недоброчесності, у тому числі ефективної 
системи запобігання та виявлення академічного плагіату в 
роботах здобувачів наукового ступеня та співробітників; 

o створення дієвих механізмів залучення всіх стейкхолдерів до 
популяризації академічної доброчесності в освітньо-науковому 
процесі. 

1.4. Основними функціями Групи є: 
o проведення популяризаційних та інформаційно-технологічних 

заходів (тренінгів, семінарів, відкритих лекцій, навчальних 
модулів з академічного письма та дотримання принципів 
академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин 



тощо); 
o забезпечення функціонування ефективної університетської 

системи забезпечення академічної доброчесності, а також 
системи запобігання та виявлення академічного плагіату в 
навчальних та наукових роботах здобувачів наукового ступеня та 
співробітників; 

o моніторинг та опитування щодо випадків порушення академічної 
доброчесності здобувачами наукового ступеня та 
співробітниками; 

o надання консультаційних послуг із формування культури 
академічної доброчесності в структурних підрозділах установи; 

o проведення наукових досліджень за тематикою академічної 
доброчесності; 

o розробка інформаційного матеріалу (пам’яток, дорожніх карт 
тощо) з питань академічної доброчесності та етики академічних 
взаємовідносин. 
 

2. Організація роботи Групи 

 

2.1. Персональний склад Групи схвалюється на засіданні Вченої ради та 
затверджується наказом директора. 

2.2. Управління Групою здійснюється заступником директора з наукової 
роботи. 

2.3. До складу Групи входять представники науково-педагогічних 
працівників, здобувачів освіти, інші посадові особи. 

2.4. До складу Групи не можуть входити особи, які притягувались до 
академічної відповідальності за порушення академічної 
доброчесності. 

2.5. Реалізація діяльності Групи забезпечується з залученням 
структурних підрозділів ДУ «ІПЕП НАМН» та інших осіб, з-поміж 
співробітників. 

2.6. Засідання Групи проводяться за потреби, та вважається 
правочинним, якщо у ньому взяли участь не менше третини складу 
групи. 

2.7. Рішення на засіданнях групи приймаються просто  більшістю 
голосів. 

3. Прикінцеві положення 

4.1. Положення затверджується на засіданні Вченої ради.  

4.2. Положення набуває чинності після його затвердження директором. 

4.3. Всі зміни та доповнення до Положення вносяться у тому ж порядку. 


