
ЗВІТ  

про роботу комісії з питань академічної доброчесності та етики 

механіко-математичного факультету за І півріччя 2020-2021 року 

 

Комісія з питань академічної доброчесності механіко-математичного 

факультету (далі – Комісія) створена з метою моніторингу й дотримання 

співробітниками і учасниками освітнього процесу норм «Положення про 

академічну доброчесність здобувачів освіти та етикету академічних відносин у 

Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського». 

Діяльність Комісії регламентуєтьсяКонституцією України, Законами 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», 

«Про запобігання корупції», Цивільним Кодексом України, Статутом 

Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, 

Колективним договором, керівними принципами IAU-MCO 

(InternationalAssociationofUniversitiesandtheMagnaChartaObservatory) щодо 

інституційного етичного кодексу вищої освіти, Європейською Хартією 

дослідників, Берлінською декларацією про відкритий доступ до знань у науці й 

гуманітарній сфері, Бухарестською декларацією етичних цінностей і принципів 

вищої освіти в Європі та іншими нормативно-правовими актами чинного 

законодавства України та внутрішньо-університетськими нормативними 

актами.  

Комісія має такі повноваження: 

- розгляд заяв щодо виявлення фактів порушення принципів академічної 

доброчесності та етики на факультеті, проведення відповідного аналізу за 

виявленими фактами порушення та підготовка висновків; 

- розгляд апеляційних скарг та прийняття рішення стосовно них; 

- залучення зовнішніх та внутрішніх експертів, представників різних 

галузей, відповідного технічного та програмного забезпечення з метою 

достовірного встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності 

за поданими заявами; 

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед науково-

педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти щодо популяризації 

принципів академічної доброчесності та етики; 

-  формування пропозицій щодо підвищення ефективності запровадження 

принципів академічної доброчесності та етики в освітню та наукову діяльність 

та подання їх на розгляд Комісії університету; 

- надання всебічної підтримки учасникам освітнього процесу в частині 

консультацій щодо способів і шляхів дотримання норм Положення про 



академічну доброчесність здобувачів освіти та етикету академічних відносин у 

Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського; 

- інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України 

та внутрішньо-університетських нормативних актів. 

У І півріччі 2020-2021року відповідно до Плану роботи Комісії виконане 

наступне: 

1. Розроблено і затверджено план роботи Комісії з академічної 

доброчесності на 2020-2021 н.р. 

2. Внесено зміни до Складу комісії. 

3. Проведено засідання комісії (листопад) щодо стану дотримання на 

факультеті академічної доброчесності та етики. 

4. Проведено засідання комісії (жовтень) щодо результатів аналізу 

тематики курсових, дипломних та кваліфікаційних робіт за попередні роки, 

затверджено їх тематику на 2020-2021 н.р.  

5. Оприлюднено на сайті факультету «Положення про академічну 

доброчесність здобувачів освіти та етикету академічних взаємовідносин у 

Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського та 

План роботи Комісії з академічної доброчесності механіко-математичного 

факультету (жовтень).  

6. Проведено інформаційну роботу щодо популяризації принципів 

академічної доброчесності та етики серед науково-педагогічних працівників та 

здобувачів вищої освіти факультету; забезпечено інформування науково-

педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти щодо методики підготовки 

наукових, навчальних робіт, правил опису джерел та оформлення цитувань у 

разі запозичень ідей, тверджень, відомостей тощо, а також щодо застосування 

програмного забезпечення із виявлення академічного плагіату у наукових 

дослідженнях. 

7. Проведено засідання комісії (грудень) щодо звітів наукових керівників 

дипломних та кваліфікаційних робіт щодо результатів перевірки текстів робіт 

на виявлення академічного плагіату, окремі аспекти питання винесено на 

засідання Вченої ради факультету (грудень). 

8. Проведений моніторинг дотримання положень академічної 

доброчесності та етики на факультеті (січень). 

 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                                       О.В. Гуріна 


