
ДЕКЛАРАЦІЯ 

про дотримання академічної доброчесності працівником  

в Інституті біології клітини Національної академії наук України 

Я, що нижче підписався(лась), як учасник освітнього процесу в Інституті 

біології клітини Національної академії наук України, підтримуючи засади 

справедливості, зобов’язуюся дотримуватися правил академічної доброчесності, які 

визначені чинним законодавством України, нормативними документами Інституту та 

не порушувати їх, а саме не допускати:  

- 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.;  

Усвідомлюю, що за порушення академічної доброчесності до мене можуть бути 

застосовані заходи академічної відповідальності, а саме:  

- 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. 

Підписанням цієї декларації стверджую своє нетерпиме ставлення до усіх форм 

та проявів академічної недоброчесності. 

 

________________ ___________________ ___________________  
 (дата) (підпис) (прізвище, ініціали) 


