1. Загальні положення
1.1. Положення

про

академічну

доброчесність

у

Міжнародному

гуманітарному університеті (далі – Положення) розроблено з метою сприяння
розвитку моральних принципів, етичної поведінки, підвищення рівня якості
науково-освітньої діяльності у Міжнародному гуманітарному університеті (далі
– МГУ).
1.2. Положення розроблено на основі Конституції України, Законів
України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про захист суспільної моралі»,
«Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні
права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Цивільного
Кодексу України, Статуту МГУ.
1.3. Дія

Положення

поширюється

на

усіх

науково-педагогічних,

адміністративних та інших працівників, а також здобувачів вищої освіти в
МГУ.
1.4. Академічна спільнота МГУ визнає академічну доброчесність однією з
базових цінностей науково-освітньої діяльності.
1.5. Положення є обов’язковим до виконання у МГУ.
2. Поняття та принципи академічної доброчесності
2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів, правил
поведінки учасників освітнього процесу, спрямованих на формування й
розвиток самостійної і відповідальної особистості, спроможної вирішувати
завдання відповідно до освітнього рівня з дотриманням норм права та
суспільної моралі.
2.2. Забезпечення академічної доброчесності

у МГУ базується на

принципах верховенства права, демократизму, законності, справедливості,
толерантності,

наукової

сумлінності,

професіоналізму, партнерства,

взаємоповаги і довіри, відкритості й прозорості, відповідальності.
2.3. В

МГУ

заборонені

будь-які

форми

прояву

академічної

недоброчесності, а саме: академічний плагіат; академічне шахрайство;

академічна фальсифікація; надання недостовірних даних щодо освітнього
процесу; академічне хабарництво; переважання приватних інтересів інтересам
академічної спільноти, неетична поведінка у процесі освітньої діяльності.
2.4. Дотримання академічної доброчесності передбачає:
– патріотичну відданість національним інтересам України;
– дотримання загальноприйнятих етичних норм поведінки;
– збереження та розвиток культури, впровадження моральних принципів у
науково-освітню діяльність МГУ;
– взаємоповагу усіх учасників науково-освітньої діяльності у МГУ
незалежно від віку, статі, стану здоров'я, громадянства, національності,
віросповідання, філософських переконань, соціального стану та інших ознак;
– об'єктивне оцінювання знань та вмінь здобувачів освіти;
– якісне виконання функціональних обов'язків науково-педагогічними та
іншими працівниками МГУ;
– дотримання вимог наукової сумлінності в усіх видах науково-освітньої
діяльності;
– контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
– виключення із практики академічної діяльності проявів хабарництва за
отримання будь-яких переваг у освітній або дослідницькій діяльності;
– невідкладне повідомлення завідувачів кафедр, деканів факультетів,
проректора з науково-педагогічної роботи або Ректора МГУ про факти
порушення академічної доброчесності.
3. Правила академічної доброчесності науково-педагогічних та інших
працівників МГУ
Науково-педагогічні працівники повинні:
3.1. Поважати права та свободи здобувачів вищої освіти, професорськовикладацького складу та інших працівників відповідно до національних та
міжнародних правових норм.

3.2. Професорсько-викладацький склад має бути носієм моралі, прикладом
високої культури, професійної майстерності та здорового способу життя.
3.3. Діяти прозоро у всіх сферах діяльності МГУ.
3.4. Постійно

працювати

над

підвищенням

власного

професійного,

інтелектуального, культурного рівня, проявляти відповідальне ставлення та
творчий підхід до виконання службових обов'язків.
3.5. Досліджувати передовий європейський досвід у сфері запровадження
інноваційних

педагогічних

технологій,

розвитку

соціально-особистісних

навичок.
3.6. Відслідковувати зміни у соціально-економічному житті країни,
проводити постійну роботу зі стейкхолдерами з метою розробки актуальних
освітніх програм, вносити зміни у освітні програми відповідно до зауважень
роботодавців,

а

також

інших

зацікавлених

сторін

у

підготовці

висококваліфікованих фахівців.
3.7. Сумлінно ставитися до кожного заняття, проводити його на високому
професійному рівні за необхідності з використанням мультимедійних засобів.
3.8. У процесі заняття забезпечувати формування сприятливої атмосфери
для висловлювання думок, розвитку зацікавленості у науково-дослідній
діяльності, атмосфери доброзичливості та взаємної поваги.
3.9. Об'єктивно оцінювати знання здобувачів вищої освіти, не допускаючи
особистої неприязні, впливу будь-яких осіб.
3.10. Запобігати формам прояву академічної недоброчесності як з боку
здобувачів вищої освіти, так і науково-педагогічних та інших працівників МГУ.
3.11. Провадити просвітницьку роботу у кураторській академічній групі та
серед інших здобувачів вищої освіти, виховувати культуру, моральні принципи
та етичну поведінку здобувачів вищої освіти на засадах гуманізму та
патріотизму.

4.

Правила академічної доброчесності здобувачів вищої освіти у МГУ
Здобувачі вищої освіти повинні:

4.1.

Усвідомлювати своє покликання як студента якісно оволодіти

спеціальністю, набути усіх необхідних навичок для ефективного здійснення
професійної діяльності.
4.2.

Гідно представляти МГУ як у м. Одесі, так і у інших містах України

та світу підчас науково-практичних або інших заходів.
4.3.

Сповідувати

принципи

академічної

свободи,

інтелектуальної

самостійності та відповідальності. Висловлювати пропозиції, спрямовані на
удосконалення науково-освітнього процесу та організацію внутрішнього життя
академічної спільноти у МГУ шляхом активної участі у студентському
самоврядуванні.
4.4.

Сумлінно ставитись до навчального процесу, відвідувати заняття,

виконувати графік та зміст навчального процесу.
4.5.

Мати охайний зовнішній вигляд, дотримуватися культури у

спілкуванні як з викладачами, так і зі студентами.
4.6.

Не допускати проявів академічної недоброчесності, у тому числі:

прохання про сприяння у процесі навчання; наклепи на інших студентів та
викладачів; списування під час написання модульних контрольних робіт,
плагіату у кваліфікаційних працях, матеріалах конференцій тощо.
4.7.

Поважно ставитися до викладачів та інших працівників МГУ,

відноситися з бережливістю до майна університету, у тому числі у гуртожитку,
не забруднювати територію.
4.8.

Приймати активну участь у науковому та суспільному житті МГУ,

виховувати у собі лідерські якості, вести здоровий спосіб життя, сприяти
формуванню позитивної атмосфери в університеті.
5. Заходи у МГУ, спрямовані на підвищення рівня академічної
доброчесності
Посадовими особами МГУ здійснюються такі заходи:
5.1.

Ознайомлення

здобувачів

вищої

освіти,

науково-педагогічних

працівників та інших членів академічної спільноти МГУ з цим Положенням.

5.2.

Проведення

відкритих

занять,

тренінгів,

семінарів

з

метою

інформування здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та
інших членів академічної спільноти про необхідність дотримання правил
академічної доброчесності, професійної етики.
5.3.

Забезпечення участі здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних

працівників та інших членів академічної спільноти у заходах організованих
спільно з Департаментом культури та туризму Одеської міської ради з метою
підвищення інтелектуального та культурного рівнів.
5.4.

Проведення семінарів із здобувачами вищої освіти з питань

правильності написання наукових, навчальних робіт, правил підбору джерел,
оформлення цитувань.
5.5.

Проведення Дня факультету, Дня здорового способу життя, Міс

МГУ та інших комунікативних заходів.
5.6.

Забезпечення участі здобувачів вищої освіти у науково-практичних

заходах, обов’язкової апробації результатів наукової роботи магістрантів на
науково-практичних конференціях.
5.7.

Перевірка на плагіат дипломних робіт здобувачів вищої освіти,

матеріалів науково-педагогічних працівників, поданих до публікування у
періодичних наукових виданнях МГУ.
5.8.

Проведення попереднього захисту дипломних робіт, на засіданнях

кафедри формулювання висновків та рекомендацій.
5.9.

Контроль

науковими

керівниками

та

завідувачами

кафедр

правильного оформлення посилань на джерела інформації у дипломних
роботах.
5.10. Експертна перевірка змісту та якості дипломних робіт шляхом
отримання зовнішніх рецензій як представників академічної спільноти, так і
підприємств-об’єктів дослідження.
5.11. Звітування завідувачів кафедр на засіданні вченої ради про
результати захисту дипломних робіт.

5.12. На засіданнях кафедри обговорюються питання щодо підвищення
рівня академічної доброчесності у МГУ.
5.13. Створення Комісії з питань академічної доброчесності.

6.

Організація роботи комісії з питань академічної доброчесності у
Міжнародному гуманітарному університеті

6.1.

З метою виконання норм цього Положення у МГУ створено

Комісію з питань академічної доброчесності (далі – Комісія).
6.2.

Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви щодо

порушення цього Положення та надавати пропозиції керівництву МГУ щодо
підвищення рівня академічної доброчесності у ЗВО.
6.3.
іншими

У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України та
нормативно-правовими

актами

України,

нормативними

актами

Міжнародного гуманітарного університету.
6.4.

Склад Комісії затверджується наказом ректора МГУ. Строк

повноважень Комісії становить 2 роки.
6.5.

До складу Комісії входить проректор з науково-організаційної

роботи МГУ, декан факультету / директор інституту, начальник навчального
відділу, голова студентського самоврядування.
6.6.

Будь-який учасник освітнього процесу, якому стали відомі факти

порушення норм цього Положення, повинен звернутися до завідувача кафедри,
декана факультету або директора інституту, проректора з науково-педагогічної
діяльності або ректора із заявою. У заяві обов'язково зазначаються особисті
дані заявника (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада, для
студентів курс та група, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені
в некоректній формі, не розглядаються.
6.7.

Результатами діяльності Комісії є засідання. Вони можуть бути як

черговими, так і позачерговими. Засідання Комісії відображається у протоколі,
який підписують Голова та секретар.

