Міністерство освіти і науки України
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
від 09 липня 2019 р.

м. Суми

№ 0528-І

Про підписання декларацій про
дотримання академічної
доброчесності учасниками
освітнього процесу
З метою забезпечення якості освітньої діяльності в університеті та підвищення
відповідальності учасників освітнього процесу за дотримання академічної доброчесності, а
також у відповідності до Кодексу академічної доброчесності Сумського державного
університету та Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин
у Сумському державному університеті схвалених Вченою радою СумДУ 21.02.2019 р. та
введений у дію в установленому порядку
НАКАЗУЮ
1. Відділу кадрів СумДУ, підрозділам та працівникам, що виконують відповідні функції
за відсутності відділу кадрів у відокремлених структурних підрозділах, при прийомі на роботу
науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників під час узгодження кандидатури
на заміщення вакантної посади забезпечити обов'язкове підписання ними декларації про
дотримання академічної доброчесності (далі – декларація) із подальшим зберіганням
підписаних декларацій в особових справах працівників. Визначити, що для студентів та
аспірантів, які працюють під час навчання на штатних посадах співробітників університету,
підписання декларації здійснюється за механізмами, визначеними для осіб, що навчаються.
2. Начальнику центру інформаційних систем Хоменку В.В. в термін до 01.10.2019 р.
розробити та впровадити програмну реалізацію механізму ознайомлення працівників та
здобувачів вищої освіти СумДУ з деклараціями (додаються) через сервіс «Особистий кабінет».
Доповнити модулі «Кадри», «Аспірантура», «Деканат денний» та «Деканат заочний» АС
«Університет» інформацією про наявність/відсутність реєстрації особистого кабінету у
працівників та здобувачів вищої освіти, та підписання/відмову від підписання декларації; у т. ч.
через Особистий кабінет, з можливістю формування відповідних реєстрів.
3. Директорам інститутів, технікумів та коледжів, деканам факультетів, директору
ЦЗДВН, керівникам інших структурних підрозділів забезпечити проведення роз'яснювальної
роботи серед працівників університету, студентів та аспірантів, які навчаються в СумДУ, щодо
обов'язкової реєстрації в Особистих кабінетах та необхідності підписання ними декларацій, у
т. ч. через Особистий кабінет, у період з 01.10.2019 р. по 31.12.2019 р.
4. Директорам інститутів, технікумів та коледжів, деканам факультетів, директору
ЦЗДВН, директору центру професійної та післядипломної освіти, завідувачу відділу
докторантури та аспірантури забезпечити проведення роз'яснювальної роботи серед студентів
та аспірантів, які будуть зараховані (поновлені) на навчання після 01.01.2020 р., щодо
обов'язкової реєстрації в Особистих кабінетах та необхідності підписання ними декларацій, у
т. ч. через Особистий кабінет, протягом 10 днів з початку їх навчання в університеті.
5. Директору департаменту по роботі з персоналом та підготовці НПК Циганюку Д.Л.
своєчасно доводити до відома ректорату, директорів інститутів, деканів факультетів та

керівників інших підрозділів інформацію про стан підписання декларацій співробітниками та
аспірантами, у т. ч. через Особистий кабінет.
6. Начальнику ОМУ Юскаєву В.Б. своєчасно доводити до відома ректорату, директорів
інститутів, деканів факультетів та директора ЦЗДВН інформацію про стан підписання
декларацій студентами, у т. ч. через Особистий кабінет.
7. Директорам інститутів, технікумів та коледжів, деканам факультетів, директору
ЦЗДВН, керівникам інших структурних підрозділів у відповідності до Закону України «Про
вищу освіту» та інших нормативних актів з питань академічної доброчесності проводити
роз'яснювальну роботу з особами, які відмовились підписувати декларації, та своєчасно
інформувати про це ректора та інших посадових осіб.
8. Начальнику відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю
Акименко Л.В. довести цей наказ до відома усіх посадових осіб, що в ньому зазначені та усіх
підрозділів університету. Розмістити цей наказ у відповідному розділі реєстру основної
нормативної бази університету.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти за підпорядкуванням відповідних
структурних підрозділів на проректорів Карпушу В.Д., Чорноуса А.М., Бріжатого О.В. та
директора ДРП Циганюка Д.Л.
Ректор

Проект наказу вносить
Директор ДРП
_______________ Д.Л. Циганюк

А.В. Васильєв

ПОГОДЖЕНО:
Перший проректор
_______________ В.Д. Карпуша
Проректор з НПР
_______________ В.О. Любчак
Начальник ОМУ
_______________ В.Б. Юскаєв

Схвалено Вченою радою СумДУ
Протокол №9 від 21.02.2019 р.
Затверджено наказом ректора
№0160-І від 22.02.2019 р.

ДЕКЛАРАЦІЯ
про дотримання академічної доброчесності
співробітником Сумського державного університету
Я, _____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові співробітника)

_______________________________________________________________________
(посада та назва структурного підрозділу)

ЗАЯВЛЯЮ, що у своїй освітньо-науковій діяльності буду дотримуватись зазначених в
«Кодексі академічної доброчесності Сумського державного університету» основних
принципів та фундаментальними цінностей академічної доброчесності та етики
академічних взаємовідносин.
ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ:
- дотримуватись норм чинного законодавства в сфері освіти і науки та інтелектуальної
власності;
- надавати достовірну інформацію про методики і результати досліджень, джерела
використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу)
діяльність;
- обов’язково застосовувати коректні посилання на джерела інформації у разі
використання запозичених ідей, розробок, тверджень, відомостей;
- контролювати дотримання принципів академічної доброчесності здобувачами вищої
освіти;
- перешкоджати проявам академічної недоброчесності з боку здобувачів вищої освіти, а
також співробітників університету;
- негайно повідомляти про випадки порушення академічної доброчесності відповідним
посадовим особам університету;
- об’єктивно та неупереджено оцінювати результати навчання здобувачів вищої освіти;
- протидіяти конформізму, захищати свободу наукової думки, засуджувати цензуру
щодо наукової творчості.
УСВІДОМЛЮЮ, що повинен буду нести академічну відповідальність і до мене
можуть бути застосовані заходи дисциплінарного характеру за порушення академічної
доброчесності та етики академічних взаємовідносин відповідно до Кодексу,
нормативної бази університету та чинного законодавства України.

______________
(дата)

_____________________
(підпис)

Схвалено Вченою радою СумДУ
Протокол №9 від 21.02.2019 р.
Затверджено наказом ректора
№0160-І від 22.02.2019 р.

ДЕКЛАРАЦІЯ
про дотримання академічної доброчесності
здобувачем вищої освіти у Сумському державному університеті
Я, ______________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові здобувача)

________________________________________________________________________________
(статус – студент, аспірант, докторант; для студента - інститут (факультет) за приналежністю групи, для аспіранта,
докторанта – кафедра, де він закріплений)

ЗАЯВЛЯЮ, що у своїй освітньо-науковій діяльності буду дотримуватись зазначених в
«Кодексі академічної доброчесності Сумського державного університету» основних принципів
та фундаментальних цінностей академічної доброчесності та етики академічних
взаємовідносин.
ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ:
- дотримуватись норм чинного законодавства в сфері освіти і науки та інтелектуальної
власності;
- дотримуватись корпоративної культури та проявляти повагу до педагогічних, науковопедагогічних та наукових працівників;
- обов’язково застосовувати коректні посилання на джерела інформації у разі використання
запозичених ідей, розробок, тверджень, відомостей;
- здійснювати самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового
контролю результатів навчання;
- надавати достовірну інформацію про результати власної навчальної (наукової, творчої)
діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації;
- перешкоджати проявам академічної недоброчесності з боку інших здобувачів вищої освіти, а
також співробітників університету;
- негайно повідомляти про випадки порушення академічної доброчесності відповідним
посадовим особам університету.
ОЗНАЙОМЛЕНИЙ з політикою університету щодо поваги моїх авторських прав,
неприпустимості академічного плагіату в моїх навчальних і кваліфікаційних роботах та надаю
свою згоду на:
- безпосередню перевірку моїх робіт на ознаки наявності академічного плагіату за допомогою
спеціалізованих програмних продуктів;
- обробку, збереження та розміщення у відкритому доступі в інституційному репозитарії
СумДУ моїх робіт;
- використання моїх робіт для перевірки на ознаки наявності академічного плагіату в інших
роботах виключно з метою виявлення можливих ознак академічного плагіату.
УСВІДОМЛЮЮ, що повинен буду нести академічну відповідальність і до мене можуть бути
застосовані заходи дисциплінарного характеру за порушення академічної доброчесності та
етики академічних взаємовідносин відповідно до Кодексу, нормативної бази університету та
чинного законодавства України.
______________
_____________________
(дата)

(підпис)

