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1. Загальні положення  

1.1. Положення про академічну доброчесність та етику академічних 

взаємовідносин у  «ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. 

Філатова НАМН України» розроблено на основі Конституції України, 

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

технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», «Про 

видавничу діяльність», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу 

України, «Про захист суспільної моралі», Статуту «ДУ «Інститут очних 

хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України», Лист МОН 

України від 23.10.2018 No 1/9-650 «Щодо рекомендацій з академічної 

доброчесності для закладів вищої освіти» 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-650729- 18, нормативно-правових актів 

Кабінету Міністрів України, чинних наказів Міністерства освіти і науки 

України, іншої загальнодержавної нормативної бази. 

1.2. Мета Положення полягає у запровадженні правил і норм академічної 

доброчесності в установі та дотриманні стандартів чесної та 

високопрофесійної діяльності наукових працівників та здобувачів вищої 

освіти установи у науково-дослідницькій сфері та освітньому процесі. 

 

2. Поняття та принципи академічної доброчесності 

2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та 

визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності з 

метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових 

досягнень. 

2.2. Академічна доброчесність передбачає дотримання правил посилання на 

джерела інформації у випадку використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; дотримання вимог про авторське право і суміжні права; надання 

достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела 

використаної інформації та власну науково-педагогічну діяльність; контроль 

за дотриманням академічної доброчесності здобувачами вищої освіти; 

об’єктивне оцінювання результатів навчання. 

2.3. 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 науково-педагогічну діяльність;  

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-650729-%2018
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контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;  

об’єктивне оцінювання результатів навчання. 

2.4. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей);  

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. 

2.5. Закон України «Про освіту» формами академічної не доброчесності 

вважає плагіат, самоплагіат, фабрикацію, фальсифікацію, списування, обман, 

хабарництво та необ’єктивне оцінювання. 

2.6. 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. 

2.7. Самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше 

опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів. 

2.8. Фабрикація – вигадування даних або фактів, що використовуються в 

освітньому процесі чи наукових дослідженнях. 

2.9. Фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що 

стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень. 

2.10. Списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час 

оцінювання результатів навчання. 

2.11. Обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної 

освітньої та наукової (творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; 

формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація та списування. 

2.12. 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. 

2.13. Необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки 

результатів навчання здобувачів освіти. 
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3. Відповідальність за дотримання академічної доброчесності та її 

порушення  

3.1. Це положення визначає форми та види академічної відповідальності 

учасників науково-освітнього процесу в ДУ «Інститут очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» за конкретні порушення 

академічної доброчесності на відповідають чинному законодавству. 

3.2. За дії (бездіяльність), що цим положенням визнані порушенням 

академічної доброчесності, особа може бути притягнута до відповідальності з 

підстав та в порядку, визначених законом. 

3.3. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею 

академічної доброчесності, має такі права: 

- ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту 

порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження; 

- особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або 

відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні 

доказів порушення академічної доброчесності; 

- знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про 

встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її 

до академічної відповідальності; 

- оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до 

органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду. 

3.4. Відповідальність за дотримання академічної доброчесності під час 

здійснення освітньо-наукової діяльності покладається на здобувачів вищої 

освіти та співробітників інституту.  

3.5. Виявлення фактів порушення академічної доброчесності здобувачами 

вищої освіти під час здійснення освітньо-наукової діяльності здійснюється 

передусім викладачами (в межах дисциплін, які вони викладають) та 

науковими керівниками; факти порушення академічної доброчесності 

співробітниками у «ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. 

Філатова НАМН України» виявляються передусім посадовими особами 

установи,  зокрема керівництвом структурних підрозділів, спеціалізованої 

вченої ради, оргкомітетів конференцій, редакції наукового журналу тощо.  

3.6. За порушення академічної доброчесності наукові працівники ДУ 

«Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» 

можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: 

- відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; 

- позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого 

звання; 

- відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєння кваліфікаційної категорії; 
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- позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи 

займати визначені законом посади; 

- виключення із Вченої ради, дорадчих і робочих органів установи або 

обмеження права на участь у роботі таких органів на певний термін.  

3.7. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти в ДУ 

«Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» 

можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: 

- повторне проходження оцінювання (іспит, залік тощо); 

- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми; 

- відрахування із закладу освіти; 

- позбавлення академічної стипендії; 

- письмове попередження;  

- позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання. 

3.8. За кожне порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти і 

співробітники ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. 

В.П.Філатова НАМН України» можуть бути притягнуті як до одного, так і до 

кількох видів академічної відповідальності залежно від рішення вказаних 

вище комісій. Комісії можуть також розглядати питання щодо вчинення дій, 

які містять ознаки порушення академічної доброчесності, з наданням 

рекомендацій щодо притягнення до інших видів відповідальності, 

передбачених чинним законодавством України.  

3.9. Застосування конкретного виду академічної відповідальності за 

порушення академічної доброчесності здійснюється з урахуванням:  

- визнання порушником провини у порушенні академічної доброчесності, 

усвідомлення ним неприпустимості подальших порушень;  

- факту співпраці з комісією або відмова від співпраці під час розгляду 

справи про порушення;  

- факту першого порушення або систематичності вчинення порушень, їх 

сукупності;  

- ступеню впливу порушення на репутацію установи, наукового відділення, 

наукової школи тощо;  

- ступеню впливу порушення на якість та подальші результати навчання (для 

здобувачів вищої освіти) та здійснення освітньої і наукової діяльності (для 

науково-педагогічних та наукових працівників);  

- інших обставин вчинення порушення.  
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4. Поняття та принципи етики академічних взаємовідносин  

Згідно до публікації Ради Європи «Етична поведінка учасників освітнього 

процесу» принципи етичних відносин учасників навчального процесу 

полягають у: 

4.1. Integrity — суцільна відданість індивідів та усієї інституції моральним 

принципам та стандартам, які створюють бар’єр для недоброчесності.  

4.2. Чесність — систематичне уникнення шахрайства, обману, крадіжок та 

будь-якої безчесної поведінки.  

4.3. Правда — необмежене прагнення до істини, вільне та відкрите 

поширення знань та їх вдосконалення (збагачення).  

4.4. Прозорість — доступність та відкритість інформації, правил, планів, 

процесів та дій, які передбачають, що працівники установіитету зобов’язані 

діяти відкрито, передбачувано та зрозуміло задля просування власної 

підзвітності та залученості учасників освітнього процесу.  

4.5. Повага до інших — повага до гідності інших, їхнього фізичного та 

психічного здоров’я, на благо колегіальності та співпраці з іншими 

учасниками освітнього процесу.  

4.6. Довіра — усі учасники освітнього процесу мають впевненість в чесності 

та integrity один одного та можуть покластись один на одного.  

4.7. Підзвітність — учасники освітнього процесу належним чином 

використовують делеговані їм повноваження.  

4.8. Справедливість — неупереджене, однакове ставлення до усіх учасників 

освітнього процесу, позбавлене дискримінації та нечесності.  

4.9. Рівність та соціальна справедливість — рівний доступ до освіти 

незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, 

соціального, національного походження, стану здоров’я, інвалідності.  

4.10. Демократичне управління — управління системою вищої освіти та 

установіитетом повинні базуватись на залученні усіх відповідних учасників 

освітнього процесу та етичному виконанні своїх повноважень керівництвом 

на різних ланках.  

4.11. Якісна освіта — усі учасники віддані ідеї досягнення найвищої 

можливої якості освіти.  

4.12. Самовдосконалення та вдосконалення системи — учасники освітнього 

процесу визнають важливість та докладають максимальних зусиль до 15 

постійного вдосконалення освітньої системи, зокрема через власний 

професійний розвиток.  
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4.13. Інституційна автономія — визнання потреби у відповідній 

самостійності установи задля уникнення надмірного централізованого 

політичного контролю за освітньою системою.  

4.14. Міжнародна співпраця — усі учасники освітнього процесу визнають 

важливість міжнародної колаборації в освіті. 

4.15. Етичні принципи поширюються на всіх учасників освітнього процесу з 

врахуванням певних особливостей. 

 

5. Загальні обов'язки осіб, які працюють і навчаються в ДУ «Інститут 

очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» 

Усвідомлюючи високий статус представника ДУ «Інститут очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України», сповідуючи цінності 

установи та керуючись етичними принципами й моральними нормами, кожен 

її представник має:  

-  поважати права і гідність особистості. Взаємовідносини між здобувачами 

вищої освіти, науковими працівниками і співробітниками установи повинні 

ґрунтуватися на взаємоповазі та співпраці, тактовності і коректності, 

ввічливості та взаємодопомоги; 

-  являтися носіями високої культури, порядності, толерантності, сприяти 

моральному та культурному росту інших; 

-  піклуватися про дотримання корпоративних і суспільних інтересів; 

-  слідувати нормам професійної та корпоративної етики, утримуватися від 

непродуманих заяв; 

- сприяти ефективній роботі ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії 

ім. В.П.Філатова НАМН України»  навчальних, наукових, лікувальних 

напрямів, що забезпечує процес отримання, передачі і широкого 

розповсюдження знань; 

-  показувати власним прикладом повагу до традицій, історії, символіки ДУ 

«Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН 

України», необхідність дотримання правил трудової та навчальної 

дисципліни згідно Статуту, внутрішнього розпорядку ДУ «Інститут очних 

хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України», даного 

Положення та інших нормативних документів; 

-  ставитися дбайливо до майна ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної 

терапії ім. В.П.Філатова НАМН України», стежити за чистотою і порядком 

на його території;  

- не залишатися байдужим до порушення чистоти і порядку іншими; 

-  пам'ятати про високий статус ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної 

терапії ім. В.П.Філатова НАМН України», з честю і гідністю носити його і 

своєю працею виправдовувати високе звання наукового робітника, 

співробітника, здобувача вищої освіти; 
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-  займати принципову позицію у випадках порушення законодавства, 

Статуту ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова 

НАМН України» та цього положення; 

-  не допускати дискримінації наукових працівників, викладачів, 

співробітників, здобувачів вищої освіти в ДУ «Інститут очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України», за національною, 

расовою, релігіозною, гендерною та іншими ознаками в індивідуальному 

порядку і в рамках діяльності суспільно-політичних організацій тощо;  

-  підвищувати свою громадянську активність. Не вести політичну та 

ідеологічну агітацію, а також не займатися комерційною рекламою на 

території ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова 

НАМН України»;  

- не вести діяльності, що ставить під сумнів високі моральні якості наукового 

працівника, співробітника, здобувача вищої освіти ДУ «Інститут очних 

хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»; 

-  не вести антигромадську діяльність, яка дестабілізує порядок в установі та 

поза його межами, не здійснювати дій, які суперечать Конституції, 

законодавству України. 

 

6. Поведінка наукових працівників і співробітників 

6.1. У викладацькій діяльності: 

-  ставитися до роботи в ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. 

В.П.Філатова НАМН України» як до головного професійного обов'язку; 

-  підтримувати широку і глибоку компетентність у сфері наукових 

дисциплін, що викладаються; 

-  підтримувати високий рівень професійної кваліфікації; 

-  чесно і об'єктивно оцінювати знання, вміння і навички осіб, які навчаються; 

-  не вимагати і не приймати матеріальних цінностей або послуг за 

виставлення особам, які навчаються, оцінок чи за полегшене проходження 

ними процедур контролю знань, умінь і навичок; 

-  не вчиняти дій, які можуть бути кваліфіковані як вербальна або фізична 

агресія щодо осіб, які навчаються, залякування, переслідування; 

-  не допускати висловлювань, що принижують честь і гідність осіб, які 

навчаються, застосування грубої лексики по відношенню до них. 

6.2. У науково-дослідній, експертній та лікувально-консультативній 

діяльності: 

-  віддавати свої сили, знання, досвід справі примноження наукових 

досягнень установи; 

-  проводити наукові дослідження відповідно до принципу відкритості 

отриманих наукових результатів для критики, повторної перевірки і 

використання іншими дослідниками; 

-  прагнути до максимального зменшення несприятливого впливу досліджень 

на людей, тварин і навколишнє середовище, дотримуватися принципів 

біоетики та екології; 
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-  не вдаватися до плагіату, привласнення ідей з неопублікованих джерел; 

-  використовувати результати наукових досліджень своїх колег відповідно 

до прийнятих в академічному середовищі правил цитування і оформлення 

посилань; 

-  дотримуватися права співавторів; 

-  здійснюючи функції експерта або рецензента, прагнути до об'єктивної 

оцінки дослідницьких проектів і наукових робіт; 

-  дотримуватися конфіденційності неопублікованої інформації, отриманої в 

ході експертизи, рецензування або наукового керівництва; 

-  сприяти науковому зростанню осіб, які навчаються, а також придбанню 

ними навичок відповідального проведення наукових досліджень. 

6.3. У адміністративно-управлінській і господарській діяльності: 

-  перешкоджати порушень професійної етики з боку інших членів 

співтовариства ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. 

В.П.Філатова НАМН України» в цілому і співробітників адміністративного 

апарату установи, зокрема: 

-  прагнути до ефективного розв'язання проблем установи та його окремих 

членів у найкоротші терміни; 

-  зберігати відкритість для громадського контролю своєї діяльності; 

-  при прийнятті рішень зберігати неупередженість і керуватися виключно 

освітніми та науковими інтересами співтовариства установи; 

-  не приймати рішень, ґрунтуючись на анонімних або неперевірених даних. 

6.4. У відношеннях з колегами: 

-  зберігати ввічливе і шанобливе ставлення до колег в особистому 

спілкуванні і при публічному обміні думками, не підривати навмисно їх 

професійну репутацію; 

-  не вчиняти дій, які кваліфікуються як залякування, переслідування, 

вторгнення в приватне життя і образу, не поширювати неправдивої і 

компрометуючої інформації про колег; 

- не допускати дискримінації колег на підставі соціального статусу. 

6.5. У відношенні до установи: 

-  поважати традиції та історію ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної 

терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»; 

-  займаючись викладацькою, науково-дослідницькою, лікувально-

консультативною та суспільно-корисною роботою за межами установи, не 

ставити під загрозу інтереси установи та виконання своїх професійних 

обов'язків; 

-  піклуватися про престиж у  «ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії 

ім. В.П. Філатова НАМН України» в галузі науки та інноваційної діяльності, 

відстоювати його інтереси з питань пріоритету, патентування та ін. 

 

7. Поведінка осіб, які навчаються в ДУ «Інститут очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» 

7.1. У навчальній, науковій і науково-дослідній діяльності:  
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-  прагнути отримувати глибокі знання в відповідній області: сумлінно 

вчитися, не пропускати заняття без поважних причин, брати участь у 

навчальній, науковій та науково-дослідній роботах;  

-  прагнути максимально використовувати надані можливості з придбання 

теоретичних знань і практичних навичок з відповідної спеціальності;  

-  виконувати вимоги, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку ДУ 

«Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН 

України», навчальними планами та програмами, в встановлені терміни;  

7.2. Під час навчального процесу дотримуватися наступних правил:  

-  прагнути отримувати глибокі знання в відповідній області: сумлінно 

вчитися, не пропускати заняття без поважних причин, брати участь у 

навчальній, науковій та науково-дослідній роботах; 

-  прагнути максимально використовувати надані можливості з придбання 

теоретичних знань і практичних навичок з відповідної спеціальності; 

-  виконувати вимоги, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку ДУ 

«Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН 

України», навчальними планами та програмами, в встановлені терміни; 

-  поважати чужу інтелектуальну власність і дослідницький пріоритет, 

цитувати із зазначенням джерела матеріали, які використовуються при 

підготовці завдань; 

-  не використовувати особистих, родинних та інших зв'язків для одержання 

більш високої оцінки або для того, щоб домогтися інших винятків із 

загального регулювання; 

-  не пропонувати винагород працівникам наукових відділів, заступників 

директора, директор або адміністрації для того, щоб полегшити проходження 

процедур контролю знань, умінь і навичок або добитися інших виключень із 

загального регулювання; 

-  не вчиняти дій, що перешкоджають здійсненню навчального процесу.  

7.3. У відношеннях з іншими особами, які навчаються та інших працівників:  

-  вибудовувати гармонійні міжособистісні відносини: допомагати своїм 

колегам у вирішенні проблем, які виникають, поважати інших осіб, які 

навчаються в ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова 

НАМН України»; 

-  підтримувати в ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. 

В.П.Філатова НАМН України», атмосферу доброти, дружби, взаємодопомоги 

і взаємної відповідальності; 

-  не допускати будь-яких форм приниження честі та гідності, фізичного та 

психічного насильства, нецензурної, лайливої мови, проявів дискримінації 

особи за статевою, соціальною, національною, релігійною та іншими 

ознаками.  

-  взаємовідносини між особами, які навчаються в ДУ «Інститут очних 

хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України», з працівниками 

наукових відділень та адміністрацією, повинні ґрунтуватися на взаємоповазі і 
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співробітництві, а також на загальноприйнятих нормах етики і 

безконфліктного пошуку компромісу; 

-  не поширювати неправдивої і компрометуючої інформації про працівників 

наукових відділень та інших працівників між собою та у засобах масової 

інформації.  

7.4. У відношенні до установи: 

-  поважно ставитися до традицій, історії, символіки ДУ «Інститут очних 

хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»;  

-  дбайливо ставитися до власності ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної 

терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»: до обладнання приміщень, 

техніки, бібліотечних ресурсів;  

-  визнавати необхідною і корисною всяку діяльність, спрямовану на 

підвищення іміджу ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. 

В.П.Філатова НАМН України».  

 

8. Процедура реагування на порушення етики академічних 

взаємовідносин 

8.1. Контроль за дотриманням норм даного положення здійснюють 

керівники наукових відділів, лабораторій, заступники директора, директор 

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН 

України» тощо. 

8.2. Кожен зобов'язаний дотримуватися даного положення і при виявленні 

порушень спробувати припинити їх власними силами. 

8.3. При виявленні порушень положення працівники та особи, які навчаються 

в ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН 

України», можуть звернутись безпосередньо до керівника наукового відділу, 

лабораторії, заступника директора, директора ДУ «Інститут очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України», голови ради молодих 

вчених тощо.  

8.4. Особи, які повідомляють про порушення або ймовірне порушення, мають 

гарантію захисту від переслідування. 

8.5. При виникненні етичних конфліктів між працівниками ДУ «Інститут 

очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» та / або 

особами, які навчаються в ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. 

В.П.Філатова НАМН України», особи, відповідальні за контроль за 

дотриманням норм даного положення: 

-  вживають заходів для розв’язання конфлікту шляхом добровільного 

примирення учасників; 

-  можуть виносити питання щодо неналежної етичної поведінки осіб, які 

навчаються в ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова 

НАМН України», на розгляд вченої ради; 

-  за наявності підстав, мають право звернутись до адміністрації з 

клопотанням про розгляд порушення Комісією з етики та управління 
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конфліктами ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова 

НАМН України». 

 

9. Управління процесом дотримання академічної доброчесності 

9.1. Організаційно-методичний відділ ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної 

терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» (Група сприяння академічній 

доброчесності) та одноразово сформовані комісії з академічної 

доброчесності та етики академічних взаємовідносин, які, за необхідності, 

створюються наказами директора установи забезпечують роботу з: 

- популяризації принципів академічної доброчесності, їх впровадження в 

освітньо-наукову діяльність установи;  

- управління процесом дотримання академічної доброчесності в освітній 

діяльності ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова 

НАМН України»; 

- інформування здобувачів вищої освіти і співробітників ДУ «Інститут очних 

хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» про 

неприпустимість порушення академічної доброчесності; 

- реалізації заходів щодо запобігання проявам академічної не доброчесності; 

9.2. Контроль за дотриманням академічної доброчесності, реалізацію заходів 

щодо запобігання проявам академічної недоброчесності при здійсненні 

окремих напрямів наукової діяльності проводиться в частині:  

- діяльності наукового журналу ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної 

терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» (Офтальмологічний журнал);  

- проведення заходів наукового, науково-методичного і іншого спрямування 

(конференції, семінари тощо);  

- проведення захистів дисертацій на здобуття наукових ступенів;  

- захисту прав інтелектуальної власності;  

- виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок 

державного та/або місцевих бюджетів.  

 

10. Група сприяння академічній доброчесності: завдання та функції  

10.1. Головна мета діяльності Групи сприяння академічній доброчесності – 

сприяння дотриманню академічної доброчесності та етики академічних 

взаємовідносин в освітній та науковій діяльності закладу вищої освіти.  

У своїй діяльності Група керується чинним законодавством України, 

нормативною базою (загальнодержавною та внутрішньою), наказами та 

розпорядженнями відповідних посадових осіб. 

10.2. Основними завданнями Групи є:  
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- загальна координація дотримання академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин як елементу внутрішньої системи забезпечення 

якості освітньої діяльності та вищої освіти (доброчесність в освіті – Academic 

integrity), а також наукової діяльності (доброчесність в наукових 

дослідженнях – Research integrity) в ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної 

терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»;  

- розробка і вдосконалення нормативної та інформаційної бази установи, 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 ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії 

ім. В.П.Філатова НАМН України»;  

- популяризація дотримання академічної доброчесності та етики академічних 

взаємовідносин як одного з основоположних принципів корпоративної 

культури в закладі вищої освіти здобувачами вищої освіти, а також 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 закладу вищої 

освіти, у тому числі при оприлюдненні академічних текстів;  

- сприяння впровадженню у ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії 

ім. В.П.Філатова НАМН України» сучасних технологій боротьби з проявами 

академічної недоброчесності, у тому числі ефективної системи запобігання та 

виявлення академічного плагіату в роботах здобувачів вищої освіти та 

співробітників закладу вищої освіти;  

- створення дієвих механізмів залучення всіх стейкхолдерів освітньо-

наукової діяльності установи (директор та адміністрація, група забезпечення 

освітніх програм, співробітники, здобувачі вищої освіти, випускники, 

роботодавці) до популяризації академічної доброчесності в освітньо-

науковому процесі.  

10.3. Відповідно до основних завдань функціями Групи є:  

- проведення популяризаційних та інформаційно-технологічних заходів 

(тренінгів, семінарів, відкритих лекцій, навчальних модулів з академічного  

письма та дотримання принципів академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин тощо);  

- забезпечення функціонування ефективної системи забезпечення академічної 

доброчесності ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. 
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В.П.Філатова НАМН України», а також системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату в навчальних та наукових роботах;  

- здобувачів вищої освіти і співробітників ДУ «Інститут очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» як частини системи 

внутрішнього забезпечення академічної доброчесності;  

- моніторинг та опитування щодо випадків порушення академічної 

доброчесності здобувачами вищої освіти і співробітниками установи;  

- оприлюднення періодичних відкритих звітів щодо рівня дотримання 

принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин у 

закладі вищої освіти;  

- надання консультаційних послуг із формування культури академічної 

доброчесності в структурних підрозділах ДУ «Інститут очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» навчального і наукового 

спрямування;  

- проведення наукових досліджень за тематикою академічної доброчесності;  

- розробка інформаційного матеріалу (пам’яток, дорожніх карт тощо) з 

питань академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин.  

 

11. Комісія з академічної доброчесності та Комісія з етики та управління 

конфліктами  

11.1. За необхідності, наказами директора створюються одноразово 

сформовані Комісія з академічної доброчесності та Комісія з етики та 

управління конфліктами. Комісії формуються у разі, якщо викладач, 

науковий керівник, завідувач відділу, директор інституту, керівник 

структурного підрозділу установи не уповноважений приймати рішення про 

призначення окремих видів академічної відповідальності шляхом подання на 

ім’я директора установи клопотання про створення Комісії з академічної 

доброчесності або Комісії з етики та управління конфліктами для розгляду 

порушення.  

11.2. У клопотанні вказується обґрунтована інформація по суті порушення та 

пропозиція щодо виду академічної відповідальності для порушника. Не 

допускається подання клопотання без обґрунтованої інформації по суті 

порушення, з неправдивою (наклепницькою) інформацією про факт 

порушення, яка базується на неперевірених фактах (носить характер 

припущення), анонімного клопотання.  

11.3. Клопотання може бути також подано від імені здобувача вищої освіти у 

разі, якщо він став свідком порушення академічної доброчесності або 

готовий надати обґрунтовану інформацію щодо скоєння порушення 

академічної доброчесності з боку іншого здобувача вищої освіти чи 
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співробітника ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. 

В.П.Філатова НАМН України».  

11.4. Комісія з академічної доброчесності створюється під головуванням 

директора інституту і складається з представників професорсько-наукового 

складу наукових відділів установи у кількості не менше одного представника 

відділу, голови представницького органу профспілкової організації установи.  

11.5. Комісія з етики та управління конфліктами створюється під 

головуванням заступника директора з наукової роботи і складається з 

керівника відділу кадрів, представників професорсько-наукового складу у 

кількості не менше одного представника з кожного наукового відділу, 

начальника юридичного відділу, голови представницького органу 

профспілкових організацій закладу вищої освіти. 

11.6. Для розгляду порушень академічної доброчесності здобувачами вищої 

освіти до складу зазначених комісій повинні також входять представники 

ради молодих вчених.  

11.7. До складу комісій не можуть входити особи, які притягувались до 

академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності. У разі 

встановлення факту порушення академічної доброчесності членом комісії він 

виводиться з її складу наказом директора.  

11.8. Залежно від специфіки питання, що розглядається, за потреби, 

письмовим розпорядженням голови Комісії до її складу вводяться додаткові 

члени з числа співробітників ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії 

ім. В.П. Філатова НАМН України». За необхідністю до складу Комісії (за їх 

згодою) можуть вводитись представники вітчизняних і закордонних 

організацій (закладів вищої освіти, наукових установ, підприємств тощо).  

11.9. Комісія формується одноразово в разі необхідності вирішення окремого 

питання пов’язаного з порушенням академічної доброчесності або при 

виникненні етичних конфліктів. 

11.10. Засідання комісій вважається правомірним у разі, якщо участь у їх 

роботі приймає не менше двох третин членів. Рішення комісій вважаються 

прийнятими, якщо вони підтримані простою більшістю голосів її членів 

відкритим голосуванням.  

11.11. Інші процедурні питання роботи комісій визначаються розділами 

«Відповідальність за дотримання академічної доброчесності та її порушення» 

та «Порядок перевірки навчальних, кваліфікаційних, науково-методичних та 

наукових робіт на наявність ознак академічного плагіату» цього Положення. 

11.12. Процедура розгляду факту порушення академічної доброчесності 

складається з таких етапів: 
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- інформування особи про підозру у скоєнні порушення академічної 

доброчесності;  

- подання клопотання на ім’я директора про створення Комісії з академічної 

доброчесності або Комісії з етики та управління конфліктами для розгляду 

порушення; 

- створення одноразової Комісії з академічної доброчесності або Комісії з 

етики та управління конфліктами; 

- проведення службового розслідування;  

- підготовка протоколу про результати службового розслідування з 

висновками та визначенням виду академічної відповідальності; 

- розпуск комісій по закінчені розгляду порушення.  

11.13. Розгляд факту порушення академічної доброчесності проводиться 

конфіденційно з інформуванням про хід розгляду справи лише членів 

комісій, вищестоящих посадових осіб та особи, що підозрюється у скоєнні 

порушення академічної доброчесності.  

11.14. Комісія з академічної доброчесності або Комісія з етики та управління 

конфліктами розглядає порушення і виносить своє рішення на підставі 

обґрунтованої інформації по суті порушення і результатів службового 

розслідування.  

11.15. У разі незгоди з рішенням особи, яка призначає конкретний вид 

академічної відповідальності, або відповідної комісії щодо притягнення до 

академічної відповідальності особа, що звинувачена у порушенні, має право 

на апеляцію. Апеляція подається особисто порушником на ім’я директора ДУ 

«Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» 

у десятиденний термін після оголошення рішення комісії. У разі 

надходження апеляції, ініціатором якої є здобувач вищої освіти, що 

навчається в ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова 

НАМН України», або співробітник інституту, розгляд апеляції здійснюється 

апеляційною комісією, створеною за наказом (дорученням) директора. 

11.16. Апеляція розглядається відповідною комісією у тижневий термін з 

наступного дня після виходу наказу (доручення) директора про розгляд 

апеляції, якщо інший термін не зазначено в наказі (дорученні). Висновки 

комісії оформлюються відповідним протоколом та подаються на розгляд 

директору, який приймає остаточне рішення щодо результатів розгляду 

порушення (призначення виду академічної відповідальності, рекомендація 

щодо розгляду питання про призначення виду академічної відповідальності 

Вченою радою, тощо). 
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12. Порядок перевірки навчальних, кваліфікаційних, науково-

методичних та наукових робіт на наявність ознак академічного плагіату  

12.1. Перевірці на наявність ознак академічного плагіату підлягають:  

- наукові роботи (рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редакцій 

наукових журналів або оргкомітетів заходів наукового, науково-технічного і 

науково-методичного спрямування (конференцій, семінарів, далі – 

конференцій), дисертації), які на етапі подання роботи в редакційну колегію 

журналу, в оргкомітет конференції, до розгляду спеціалізованою вченою 

радою (залежно від типу роботи) перевіряються відповідальним секретарем 

наукового журналу (відповідальним секретарем конференції, секретарем 

спеціалізованої вченої ради) або іншими особами, що призначаються 

розпорядженням головного редактора наукового журналу (голови 

організаційного комітету конференції, голови спеціалізованої вченої ради, 

декана факультету або завідувача кафедри) відповідно до типу роботи;  

- заключні звіти за результатами виконання НДР, що фінансуються за 

рахунок державного та/або місцевого бюджетів, які перед поданням на 

рецензування та затвердження вченою радою перевіряються науковим 

керівником НДР або іншими особами, що можуть призначатися 

розпорядженням заступником директора з наукової роботи.  

 Цей перелік не є вичерпним та в ідеалі усі роботи, що виконуються в 

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН 

України» мають проходити перевірку на наявність ознак академічного 

плагіату.  

12.2. Перевірка всіх видів робіт на наявність ознак академічного плагіату 

обов’язково передує всім іншим процедурам розгляду.  

12.3. Перевірка всіх видів робіт проводиться за допомогою програмно-

технічних засобів, які дозволяють згенерувати звіт за результатами перевірки 

зі встановленням факту наявності чи відсутності текстових та/або 

ілюстративних запозичень.  

12.4. Програмно-технічні засоби можуть знаходитись у відкритому доступі 

або надаватись закладу вищої освіти компаніями-розробниками на платній чи 

безоплатній основі. При цьому для підвищення об’єктивності перевірки для 

науково-методичних робіт, монографій, електронних творів і наукових робіт 

рекомендовано застосування принаймні двох програм. Залежно від 

поставленого завдання (перевірка тексту, таблиць, ілюстрацій тощо) особа, 

яка здійснює перевірку, самостійно обирає програмно-технічний засіб, 

функціональні можливості якого в максимальній мірі задовольняють 

поставленому завданню.  
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12.5. У разі, якщо за результатами відповідного аналізу звіту перевірки 

роботи на наявність ознак академічного плагіату встановлено коректність 

посилань на першоджерело для текстових та/або ілюстративних запозичень, 

то робота (залежно від її типу) допускається до захисту, рецензування або 

розгляду, рекомендується до друку, вважається такою, що пройшла 

внутрішнє рецензування.  

12.6. Доцільність більш детального аналізу роботи визначає особа, 

відповідальна за перевірку. За необхідності для детального аналізу робіт 

можуть залучатись експерти:  

- для наукових робіт – з числа членів редакційної колегії розпорядженням 

головного редактора наукового журналу, з числа членів організаційного 

комітету розпорядженням голови організаційного комітету конференції, з 

числа членів спеціалізованої вченої ради розпорядженням голови 

спеціалізованої вченої ради, з числа висококваліфікованих спеціалістів, що 

працюють в науковому відділі розпорядженням завідувача відділу (залежно 

від типу роботи);  

- для заключних звітів за результатами виконання НДР, що фінансуються за 

рахунок державного та/або місцевого бюджетів – з числа провідних вчених 

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН 

України» із відповідної галузі знань або наукового напряму.   

12.7. Якщо в результаті детальної перевірки роботи встановлено наявність 

незначних технічних помилок, що виявлені в оглядовій частині роботи, яка 

не описує безпосереднє авторське дослідження, виявлені текстові, 

ілюстративні запозичення та парафраза без належного посилання на 

першоджерело, така робота повертається автору на доопрацювання з 

можливістю надання на повторну перевірку. Причини повернення роботи 

зазначаються у протоколі перевірки. Після виправлення всіх зауважень 

відповідальний за перевірку (за необхідністю – із залученням експерта) 

проводить повторний детальний аналіз роботи та, у разі позитивного рішення 

(залежно від типу роботи), вона допускається до захисту, рецензії або 

розгляду, рекомендується до друку. 

12.8. Якщо в результаті детальної перевірки роботи відповідальним за 

перевірку (за необхідністю – із залученням експерта) встановлено факт 

наявності навмисних текстових та ілюстративних спотворень, спроб укриття 

запозичень, наявності у роботах ідей та наукових результатів, які отримані 

іншими авторами або інші прояви академічного плагіату, то вона (залежно 

від типу роботи) не допускається до захисту, рецензування або розгляду, не 

рекомендується до друку, вважається такою, що не пройшла внутрішнє 

рецензування. В такому випадку автор (автори) роботи притягаються до 
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академічної відповідальності. Причини недопущення роботи до захисту 

рецензування або розгляду (відсутність рекомендації до друку), а також вид 

академічної відповідальності зазначаються у протоколі перевірки. Залежно 

від запропонованого виду академічної відповідальності рішення приймається 

уповноваженою особою або Комісією з академічної доброчесності або 

Комісією з етики та управління конфліктами. У разі виявлення зазначених 

вище фактів при перевірці заключних звітів за результатами виконання 

науково-дослідних робіт за рахунок державного та/або місцевого бюджетів, 

вони рекомендуються для обов’язкового доопрацювання авторським 

колективом (без виділення додаткового фінансування).  

12.9. У разі надходження апеляції за заявами сторонніх осіб або незгоди 

автора (авторів) роботи з результатами перевірки процедура подання та 

розгляду апеляції аналогічна описаній у розділі «Комісія з академічної 

доброчесності та Комісія з етики та управління конфліктами». 

 

13. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ 

13.1. Конфлікт інтересів — реальна та потенційна суперечність між 

приватним інтересом та обов’язками співробітника установи, що 

впливає/може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття 

рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання своїх 

повноважень та може призвести до негативних наслідків для інших членів 

установи і для установи загалом і порушити при цьому визначені цим 

положенням етичні принципи та стандарти поведінки.  

13.2. Приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, 

у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими 

позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому 

числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, 

політичних, релігійних чи інших організаціях. 

13.3. У випадку з потенційною суперечністю мова йде про випадки, коли 

відповідач завчасно не попередив осіб, залежних від результатів прийнятого 

рішення, про наявність такої суперечності. 

13.4. Для уникнення порушень етичних стандартів унаслідок конфлікту 

інтересів член наукової спільноти повинен: 

- відмежовувати свою поза установничну діяльність та приватні інтереси від 

посадових обов’язків в установі. Виконання зовнішніх контрактних та 

грантових зобов’язань не повинно вступати у конфлікт зі здійсненням 

основних видів діяльності;  

- не допускати та уникати конфлікту інтересів, які можуть виникнути через 

приватні відносини (сімейні, родинні, дружні) з іншими працівниками 

установи. У разі появи такого конфлікту інтересів необхідно знаходити 

прозоре та справедливе для всіх рішення;  
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 - надавати пріоритет науковій і академічній діяльності і зобов’язанням перед 

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН 

України».  

13.5. Особистий бізнес чи інші приватні інтереси не повинні перешкоджати 

виконанню трудових обов’язків працівника ДУ «Інституточних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України». 

13.6. Не допускається надання освітніх послуг у комерційних цілях за 

межами ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова 

НАМН України», якщо такі або подібні освітні послуги надаються в установі 

або ним.  

13.7. Ніякі види вдячності, що впливають на ухвалення рішення, не можуть 

бути прийняті працівником ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії 

ім. В.П.Філатова НАМН України». 

13.8. У разі виникнення конфлікту інтересів інформувати безпосередніх 

керівників.  

13.9. Через потенційний конфлікт інтересів працівник ДУ «Інститут очних 

хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» повинен 

відмовитися від прийняття рішення. 

13.10. У разі виникнення ситуацій та/або питань, не врегульованих цим 

Положенням, особа може проконсультуватись у керівника, а за необхідності 

－ в Комісії з етики.  

13.11. Для зовнішнього врегулювання реального або потенційного конфлікту 

інтересів застосовуються норми Закону України “Про запобігання корупції”. 

 

14. Заходи з попередження порушень академічної доброчесності в 

освітньо-науковій діяльності ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної 

терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» 

 Попередження порушень принципів академічної доброчесності та 

етики академічних взаємовідносин в академічному середовищі ДУ «Інститут 

очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» 

здійснюють організаційно-методичні та наукові підрозділи ДУ «Інститут 

очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» 

проведенням комплексу профілактичних заходів, основні з яких полягають в:  

- інформуванні здобувачів вищої освіти та співробітників ДУ «Інститут 

очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. ілатова НАМН України» про 

необхідність дотримання загальнодержавних і внутрішньоінститутських 

нормативних документів, які регламентують питання академічної 

доброчесності, правил академічної етики;  

- організації заходів з популяризації основ інформаційної культури;  

- розповсюдженні методичних матеріалів з уніфікованим визначенням вимог 

щодо належного оформлення посилань на використані у письмових роботах;  
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- щорічному проведенні заходів з питань впровадження академічної 

доброчесності в освітньо-наукову діяльність ДУ «Інститут очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» для здобувачів вищої 

освіти та співробітників інституту;  

- проведенні семінарів з представниками компаній-розробників програм 

перевірки робіт на наявність ознак академічного плагіату для здобувачів 

вищої освіти, наукових і науково-педагогічних працівників (окремо для 

кожної групи);  

- створенні інформаційних та методичних матеріалів, присвячених 

інформаційній грамотності та попередженню плагіату;  

- розробці спільно з представниками роботодавців інформаційних матеріалів 

щодо корпоративної культури на робочому місці та переваг чесного 

навчання;  

- створенні та розміщенні в установі матеріалів, присвячених популяризації 

принципів академічної доброчесності;  

- розміщенні в інституційному репозитарії кваліфікаційних робіт здобувачів 

вищої освіти (в обов’язковому порядку після їх захисту), наукових та 

методичних робіт співробітників ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної 

терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» для забезпечення прозорості, 

чесності, відповідальності та інших принципів академічної доброчесності.  

 


