


 

2.3. До складу Групи не можуть входити особи, які притягувались до 

академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності. У разі 

встановлення факту порушення академічної доброчесності членом Групи він 

виводиться з її складу наказом ректора Університету. 

2.4. Керівництво Групою здійснює керівник, який призначається наказом 

ректора та безпосередньо підпорядковується першому проректору.  

2.5. Склад групи на факультетах/в інституті формується з представників 

науково-педагогічних працівників кафедр факультету/інституту, здобувачів 

освіти, представників студентського самоврядування тощо. У своїй 

діяльності вона підпорядковується декану факультету/директору інституту. 

3. Завдання та функції Групи 

3.1. Основними завданнями Групи є:  

– загальна координація дотримання академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин як елемента внутрішньої системи забезпечення 

якості освітньої діяльності та вищої освіти, а також наукової діяльності в 

Університеті;  

– розроблення 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 Університету; 

– популяризація дотримання академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин як одного з основоположних принципів 

корпоративної культури в Університеті здобувачами вищої освіти, а також 

науково-педагогічними 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, у 

тому числі при оприлюдненні академічних текстів;  

– сприяння впровадженню в Університеті сучасних технологій 

боротьби з проявами академічної недоброчесності, зокрема ефективної 

системи запобігання та виявлення академічного плагіату, фабрикації, 

фальсифікації в роботах здобувачів вищої освіти та співробітників 

Університету;  

– створення дієвих механізмів залучення всіх стейкхолдерів освітньо-

наукової діяльності Університету до популяризації академічної 

доброчесності в освітньо-науковому процесі.  

3.2. Відповідно до основних завдань функціями Групи є:  

– проведення заходів (тренінгів, семінарів, відкритих лекцій, 

навчальних модулів) з академічного письма та дотримання принципів 

академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин тощо; 

– забезпечення функціювання ефективної університетської системи 

забезпечення академічної доброчесності, а також системи запобігання та 

виявлення академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації в навчальних та 

наукових роботах здобувачів вищої освіти і співробітників Університету як 

частини університетської системи забезпечення академічної доброчесності; 



 

 

 


