КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА
ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Я,
__________________________________________________________________________________,
УСВІДОМЛЮЮ, що академічна доброчесність – це фундаментальна етична цінність усієї академічної
спільноти світу.
ЗАЯВЛЯЮ, що у своїй освітній, науковій та інших видах діяльності ЗОБОВ’ЯЗУЮСЯ:
– дотримуватися:
 вимог законодавства України та внутрішніх нормативних документів університету, зокрема Статуту
Університету;
 принципів та правил академічної доброчесності;
 нульової толерантності до академічного плагіату;
 моральних норм та правил етичної поведінки;
 толерантного ставлення до інших;
 дотримуватися високого рівня культури спілкування;
– надавати згоду на безпосередню перевірку власних наукових, навчальних, навчально-методичних робіт
тощо на ознаки наявності академічного плагіату за допомогою спеціалізованих програмних продуктів;

 надавати достовірну інформацію про методики й результати досліджень, джерела
використаної інформації та власну науково-педагогічну (творчу) діяльність;
 контролювати дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти;
 об’єктивно й неупереджено оцінювати результати навчання здобувачів вищої освіти;
– не використовувати результати досліджень інших авторів без використання покликань на їхню роботу;
– своєю діяльністю сприяти збереженню та примноженню традицій університету, формуванню його
позитивного іміджу;
– не чинити правопорушень і не сприяти їхньому скоєнню іншими особами;
– підтримувати атмосферу довіри, взаємної відповідальності та співпраці в освітньому середовищі;
– поважати честь, гідність та особисту недоторканність особи, незважаючи на її стать, вік, матеріальний
стан, соціальне становище, расову належність, релігійні й політичні переконання;
– не дискримінувати людей на підставі академічного статусу, а також за національною, расовою,
статевою чи іншою належністю;
– відповідально ставитися до своїх функційних обов’язків;
– запобігати виникненню у своїй діяльності конфлікту інтересів, зокрема не використовувати службових
і родинних зв’язків з метою отримання нечесної переваги в різних видах діяльності;
– не брати участі в будь-якій діяльності, пов’язаній із обманом, нечесністю, фабрикацією;
– не підроблювати документи;
- не поширювати неправдиву та компрометуючу інформацію про здобувачів вищої освіти, викладачів і
співробітників університету;
- не отримувати і не пропонувати винагород за несправедливе отримання будь-яких переваг або
здійснення впливу на зміну отриманої академічної оцінки;
– не залякувати й не проявляти агресії та насильства проти інших, сексуальні домагання;
– не завдавати шкоди матеріальним цінностям, матеріально-технічній базі університету та особистій
власності студентів та/або працівників;
– не використовувати без дозволу ректорату (деканату) символіки університету в заходах, не пов’язаних
з діяльністю університету;
– не здійснювати і не заохочувати будь-яких спроб, спрямованих на те, щоб за допомогою нечесних і
негідних методів досягати власних корисних цілей;
– не завдавати загрози власному здоров’ю або безпеці студентам та/або працівникам.
УСВІДОМЛЮЮ, що відповідно до чинного законодавства у разі недотримання Кодексу академічної
доброчесності буду нести академічну та/або інші види відповідальності й до мене можуть бути застосовані
заходи дисциплінарного характеру за порушення принципів академічної доброчесності.

_____________________
(дата)

____________________
(підпис)

____________________
(ім’я, прізвище)

