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1. Загальні положення
1.1. Кодекс академічної доброчесності в Приватному вищому навчальному
закладі «Київський міжнародний університет» (далі – Університет) є складовою
частиною внутрішньої нормативної бази системи забезпечення якості освіти та
освітньої діяльності Університету та базується на нормах загальнолюдських та
європейських цінностей, Конституції України, Законів України «Про освіту»,
«Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське
право і суміжні права», «Про запобігання корупції», Статуту Київського
міжнародного університету, Колективного договору та інших нормативних актів.
1.2. Кодекс академічної доброчесності спрямований на утвердження чесності
та етичних цінностей в освітньому процесі і науковій діяльності, забезпечення
дотримання законодавства України, що стосується питань академічної
доброчесності, науково-педагогічними, педагогічними, науковими працівниками,
здобувачами освіти та сприятиме формуванню високої академічної культури.
1.3. Кодекс академічної доброчесності поширюється на науково-педагогічних,
педагогічних, інших працівників та співробітників Університету, а також осіб, які
здобувають освіту в Університеті.
1.4. 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.
1.5. Для забезпечення академічної доброчесності науково-педагогічні,
педагогічні, інші працівники та співробітники Університету, а також особи, які
здобувають освіту в Університеті повинні дотримуватися наступних принципів:
законності, верховенства права, чесності та порядності, відкритості і прозорості,
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компетентності, справедливості, відповідальності.
1.6. Науково-педагогічні, наукові, педагогічні працівники Університету
зобов’язані дотримуватися в освітньому процесі та науковій (творчій) діяльності
академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти.
Згідно з п.2 статті 42 Закону України «Про освіту» дотримання академічної
доброчесності педагогічними, науково-педагогічними 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.
1.7. Особи, які навчаються в Університеті, зобов’язані виконувати вимоги
освітньої (наукової) програми (індивідуального навчального плану (за наявності),
дотримуючись академічної доброчесності, та досягати визначених для
відповідного рівня освіти результатів навчання.
Згідно з п. 3 Закону України «Про освіту» дотримання академічної
доброчесності здобувачами освіти передбачає:
- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та
підсумкового контролю результатів;
- 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.
2.
Внутрішня
система
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2.1. Для попередження фактів академічної недоброчесності в Університеті
вживаються наступні заходи:
- інформування науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників та
співробітників Університету, здобувачів освіти про необхідність дотримання
правил академічної доброчесності;
- проведення роз’яснювальної роботи із здобувачами освіти з питань
правильності написання наукових, навчальних робіт, правил опису джерел та
оформлення цитувань;
- проведенні для докторантів і аспірантів заходів з питань наукової етики та
недопущення академічного плагіату;
- посилення контролю завідувачів кафедр, наукових керівників курсових,
кваліфікаційних (бакалаврських і магістерських) робіт, членів екзаменаційних

комісій щодо правильного оформлення посилань на джерела інформації у разі
запозичень ідей, тверджень, відомостей тощо;
– перевірка магістерських робіт на предмет академічного плагіату відповідно
до наказу Університету №352 від 22.09.2016 «Про впровадження антиплагіатної
інтернет системи Strike Plagiarssm в Київському міжнародному університеті »;
2.2. Для попередження фактів академічної недоброчесності в Університеті діє
Антикорупційна програма, що встановлює комплекс правил, стандартів і процедур
щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності Університету та
призначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в
Університеті.
3. Комісія з питань академічної доброчесності
3.1. З метою моніторингу дотримання та виконання норм встановлених
даним Кодексом академічної доброчесності в Університеті створюється Комісія з
питань академічної доброчесності (далі - Комісія).
3.2. До складу Комісії входять: перший віце-президент, віце-президент з
наукових та юридичних питань, проректор з наукової роботи, проректор з
навчально-виховної роботи, директори навчально-наукових інститутів, декани
факультетів, Уповноважений з питань запобігання та вчинення корупційних дій,
керівник юридичного відділу, голова студентського парламенту.
Склад Комісії затверджується наказом Президента Університету на три роки.
Головою Комісії є Перший віце-президент, секретарем – керівник юридичного
відділу.
3.3. Будь-який науково-педагогічний, педагогічний, інший працівник та
співробітник Університету, а також особа, яка здобуває освіту в Університеті
може звернутися до Комісії із заявою щодо порушення норм даного Кодексу
академічної доброчесності. Заява має бути обов’язково підписаною заявником, і
інакше вона не розглядатиметься Комісією.
3.4. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Заявник може бути
присутній на засіданні Комісії під час розгляду його звернення. Також на
засідання Комісії запрошується особа, відносно якої розглядається питання про
порушення норм Кодексу академічної доброчесності. Кожна особа, стосовно якої
порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має право:
ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо встановлення факту порушення
академічної доброчесності, подавати до них зауваження; надавати усні та
письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень.
Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається
прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини складу Комісії.
Засідання Комісії оформляються протоколом, який підписує Голова та Секретар.
3.5. При виявленні порушень, недотримання норм Кодексу академічної
доброчесності Комісія вносить пропозиції Президенту Університету щодо заходів
реагування.
4. Відповідальність за порушення академічної доброчесності
4.1. Згідно з п. 4 статті 42 Закону України «Про освіту» порушенням

академічної доброчесності (за які передбачається відповідальність) 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’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки
результатів навчання здобувачів освіти.
4.2. За порушення вимог Кодексу академічної доброчесності педагогічні,
науково-педагогічні та наукові працівники можуть бути притягнені до
дисциплінарної та іншої відповідальності передбаченої чинним законодавством, у
тому числі звільнення з Університету, за поданням Комісії.
Згідно з п. 5 статті 42 Закону України «Про освіту» за порушення академічної
доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники можуть
бути притягнені відповідними суб’єктами до такої академічної відповідальності:
- відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;
- позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи
присвоєного вченого звання;
- відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання,
кваліфікаційної категорії;
- позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи
займати визначені законом посади.
4.3. Згідно з п. 6 статті 42 Закону України «Про освіту». за порушення
академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої
академічної відповідальності:
- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);

- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої
програми;
- відрахування з Університету (крім осіб, які здобувають загальну середню
освіту);
- позбавлення наданих Університетом пільг з оплати навчання.
До здобувачів вищої освіти може застосовуватися і попередження.
4.4. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею
академічної доброчесності, має право оскаржити рішення Комісії про притягнення
до академічної відповідальності до відповідних органів, у тому числі до суду.
5. Прикінцеві положення
5.1. Кодекс академічної доброчесності ухвалюється Вченою радою
Університету та оприлюднюється на офіційному сайті Університету
5.2. Зміни і доповнення до Кодексу академічної доброчесності виносяться на
розгляд Вченої ради за пропозиціями Вчених рад Навчально-наукових інститутів,
факультетів, студентського парламенту.

