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Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» частини 7, 8 статті 

42 ЗУ № 2145-VIII поняття „Академічна доброчесністьˮ усвідомлюється як 

сукупність етичних принципів, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності.  

Враховуючи вищеозначене в Дніпропетровської академії музики 

ім. М. Глінки надзвичайно суворо дотримуються посилання на джерела 

інформації, законодавство про авторське право й суміжні права, висвітлення 

достовірної інформації про методики і результати досліджень, а також 

об’єктивність та ретельність оцінювання результатів навчання здобувачів вищої 

освіти.    

Порушення академічної доброчесності як академічний плагіат 

(оприлюднення наукових результатів отриманих іншими особами), самоплагіат 

(оприлюднення власних раніше опублікованих наукових результатів як нових 

наукових результатів), фабрикація (вигадування даних або фактів), фальсифікація 

(навмисна зміна чи модифікація вже наявних фактів), списування, обман, 

хабарництво, необ’єктивне оцінювання мають наступні наслідки для науково-

педагогічних працівників, а саме – відмову або позбавлення щодо присудження 

наукового ступеня чи присвоєння вченого звання, а також зняття педагогічного 

звання та кваліфікаційної категорії, зняття з посади.  

Недотримання академічної доброчесності здобувачами освіти має на меті 

здійснення повторного оцінювання знань та професійних навичок, відрахування із 

закладу освіти, позбавлення академічної стипендії, зняття відповідних пільг з 

оплати навчання.  

Упорядкованість виявлення та встановлення фактів недодержання 

академічної доброчесності визначається повіреним колегіальним органом 

управління в особі завідувача кафедри, предметно-циклової комісії. Зокрема, це 

завідуючі таких спеціалізацій „Оркестрові духові та ударні інструментиˮ, 
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„Народні інструментиˮ, „Фортепіаноˮ, „Оркестрові струнні інструментиˮ, 

„Музичне мистецтво естрадиˮ, „Історія та теорія музикиˮ, „Хорове диригуванняˮ, 

„Академічний співˮ.    

Винятково важливо наголосити, що кожна особа, стосовно якої порушено 

питання про недодержання нею академічної доброчесності, має такі наступні 

права:  

- ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення 

факту порушення академічної доброчесності, подавати до них 

зауваження; 

- власноручно або через певного представника надавати усні та письмові 

пояснення або ж відмовитися від надання будь-яких пояснень; 

- брати участь у дослідженні доказів порушення, недотриманні академічної 

доброчесності;  

- бути освідомленою про дату, час і місце, а також бути присутньою під час 

розгляду питання про встановлення факту порушення, недодержання 

академічної доброчесності та притягнення її до академічної 

відповідальності; 

-    оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності  

      поданням до відповідного органу, уповноваженого розглядати апеляції,  

      або до суду.   

 

     Надзвичайно важливо усвідомлювати, що особа-порушник академічної 

доброчесності може бути притягнута до інших видів відповідальності за більш 

ґрунтовних підстав / порушень та у порядку, визначеному чинним 

законодавством.    

 

 

 

 

 

 

 


