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ПОЛОЖЕННЯ 

про групу сприяння академічній доброчесності в Одеському 
національному політехнічному університеті 

 

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності групи 
сприяння академічній доброчесності в Одеському національному 
політехнічному університеті (далі – Група), її функції та повноваження. 
 
2. Комісія утворюється на термін два роки відповідним розпорядженням 
ректора університету. 
 
3. У своїй діяльності Група керується чинним законодавством України, 
нормативною базою загальнодержавного та внутрішньоуніверситетського 
рівнів, наказами та розпорядженнями відповідних посадових осіб. 
 
4. Основними завданнями Групи є: 
- загальна координація дотримання академічної доброчесності та етики 
академічних взаємовідносин як елементу внутрішньої системи забезпечення 
якості освітньої діяльності та вищої освіти, а також наукової діяльності в 
університеті;  
- розробка і вдосконалення нормативної та інформаційної бази університету, 
яка описує систему та механізми сприяння принципам академічної 
доброчесності та етики академічних взаємовідносин, механізми запобігання, 
виявлення та процедуру розгляду випадків порушення академічної 
доброчесності в освітньо-науковій діяльності закладу вищої освіти; 
- популяризація дотримання академічної доброчесності та етики академічних 
взаємовідносин як одного з основоположних принципів корпоративної 
культури в закладі вищої освіти здобувачами вищої освіти, а також 
педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та іншими 
категоріями співробітників під час освітньо-наукової діяльності та виконання 
своїх посадових обов’язків; 



- організація контролю дотримання академічної доброчесності та етики 
академічних взаємовідносин в освітньо-науковій діяльності університету; 
- сприяння впровадженню у закладі вищої освіти сучасних технологій 
боротьби з проявами академічної недоброчесності, у тому числі ефективної 
системи запобігання та виявлення академічного плагіату в роботах 
здобувачів вищої освіти та співробітників університету; 
- створення дієвих механізмів залучення всіх стейкхолдерів освітньо-
наукової діяльності університету (ректор та адміністрація, група 
забезпечення освітніх програм, співробітники, здобувачі вищої освіти, 
випускники, роботодавці) до популяризації академічної доброчесності в 
освітньо-науковому процесі університету. 
 
5. Відповідно до основних завдань функціями Групи є: 
- проведення популяризаційних та інформаційно-технологічних заходів щодо 
впровадження принципів академічної доброчесності в університеті; 
- надання консультаційних послуг із формування культури академічної 
доброчесності в структурних підрозділах університету; 
- розробка інформаційних та методичних  матеріалів  з питань академічної 
доброчесності та етики академічних взаємовідносин; 
- забезпечення функціонування ефективної університетської системи 
забезпечення академічної доброчесності, а також системи запобігання та 
виявлення академічного плагіату в навчальних та наукових роботах 
здобувачів вищої освіти і співробітників закладу вищої освіти як частини 
університетської системи забезпечення академічної доброчесності. 
 
6. Голова Групи  призначається наказом ректора на строк дії Групи. 
 
7. Голова Групи організує роботу Групи, визначає перелік питань для 
виконання членами та визначає дати засідань Групи. 
 
8. Члени Групи здійснюють свою діяльність відповідно до повноважень та 
завдань, визначених головою Групи.  
 
9. Рішення Групи приймаються простою більшістю голосів, яке 
оформлюється відповідним протоколом засідання. 
 
 

Проректор        С.А. Нестеренко 


