
НАЦlОНАЛЬНА АКАДЕМlЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛlННЯ
при прЕзидЕнтовl укрАТни

одЕськиЙ рЕгlонАльниЙ lнститут дЕржАвного упрАвлlння
65009, Украiна, м. Одеса, вул. Генуезька,22

нАкАз

4€ ,д+,нцах- 4ая.? м. Одеса Np '/r'a

Про дотримання академiчноТ
доброчесностi в iнститутi

Керуто,чись Законами УкраIни <<Про ocBiTy> (ст. 42), кПро вищу ocBiTy> (ст. 1б.

п. 8), Кодексом академiчноТ доброчесностi в ОРIЩУ I-IАДУ при Президентовi
Украйи, затвердженого нак€вом директора вiд 26.|2.2016, N9 139, Положенням
про систему запобiгання та виявлення академiчного плагiату в ОРIЩУ НАЩУ при
Президентовi УкраТни, затвердженого наказом директора вiд 02.06.2020 Jф 81 та
пропо3ицiями учасникiв освiтнього гlроцесу iнституту пiд час обговорення
TeKcTiB Щекларацiй про дотримання академiчноТ доброчесностi

нАкАзую:

[. Створити Комiсiю з дотримання академiчноТ доброчесностi в iнститутi
(додаток l).

2 Призначити уповноважену особу вiдповiдальну за органiзацiю i
контрФлъ по дотриманню принципiв академiчноТ доброчесностi в iнститутi
завiдуЕача сектору забезпечення якостi освiтнього процесу вiддiлу органiзацii

. п. mт,освiтнього процесу Щiденко Т.К. на громадських засадах.
3 . Затвер дити текст,Щекларацii про дотримання академiчноi доброчесностi

науково-педагогiчним працiвником, спiвробiтником iнституту (додаток 2).

4. Затвер дити текст Щекларацii про дотримання академiчноТ доброчесностi
здобувачем вищоi освiти (додаток 3).

5 ,Щеканам факультетiв iнституту, завiдувачам кафедр, керiвникам
структурних пiдроздiлiв iнституту:

- ознайомити спiвробiтцикiв iнституту, здобувачiв вищоi освiти з текстом
вiдповiдноТ ,ЩекларацiТ, що засвiдчусться пiдписом у реестрацiйному листку
(додаток 4);

* повiдомити спiвробiтникiв iнституту та здобувачiв вищоi освiти, що
.fi

вiдмова вiд пiдписання Щекларацii не звiльняс учасника освlтньо-наукового
процесу вiд академiчноi вiдповiдальностi i застосування заходiв

дисциплiнарного характеру за порушення академiчноi лоброчесностi та етики



I

академiчних взаемин вiдповiдно
iнституту та чинного законодавства

6. Контроль за виконанням
директора Попова М.П.

Щиректор

до органiзацiйно-розпорядчих документiв
УкраiЪи.
наказу покласти на першого заступника

М.М. Iжа



ДОдаток l до наказу
вiд( ) 2020 р.

Склад
koMiciT з дотримання академiчнот доброчесностi в iнстиryтi

-,--/.-,,
Перший заступник директора эУ1,4-:rz t^ i;' м.п. попов

(,

J\9 шБ Посада

1 Попов М.П. перший заступник директора, голова
KoMicii

2. Львова С.о. доцент кафедри державознавства i
права, заступник голови KoMicii

1 Рокотянська А.С. аспiрант, секретар KoMicii

4. Вишневська В.М. в.о. декана факультету менеджменту та
бiзнес-технологiй

5. Грiшин О.В. завiдувач сектору з правових питань

6. Гук Iрина голова студентського самоврядування

]. Куспляк I.C. декан факультету публiчного управлiння
та адмiнiстрування

8. Майданюк C.I. доцент кафедри менеджменту
органiзацiй

9. Нагорна I.B. доцент кафедри регiональноТ полiтики
та публiчного адмiнiстрування

10. Яценко В.А. голова профкому iнституту, докторант



.Щодаток 2 до наказу
вiдк >l 2020 р.
j\b

ДЕКЛАРАЦIЯ
про дотримання академiчноi доброчесностi

науково-педагогiчним працiвником, спiвробiтником
одеського регiонального iнституту державного управлiння

Нацiональноi академiТ державного управлiн"" .rр" Президентовi УкраiЪи

Я, у^rасНик (учаСниця) процесУ реалiзацii державноТ полiтики у сферi
якостi освiти, усвiдомлюю, що академiчна добро"..нiсть це дiеъии
lHcTpyMeI{T 

.заоезпечення якостi вищоi освiти Украiъи та фундаментчtльна
етична цiннiстЬ усiеi академiЧноi спiльноти cBiTy.

. . 
зАЯв{яо, що у своiй дiяльностi з реалiзацii державноi полiтики усферi якостi освiти буду обов'язково доrр"rу"ur".i фундаментuulьних

цtнцостей академiчнот доброчесностi та етики uпчд"йi"rr"* взаемин,
зазнач_ечих у Кодекс i академiчноТ доброчесностi iнституту.

ЗоБоВ'ЯЗУЮСЬ:

|_ - дотрим.)/ватись норм чинного законодавства у сферi освiти i науки,
1нтелектуzшьноl власностi, етичних принципiв та визначених законодавчою
базою норм академiчноI добро".."о.ri;

- дотримуватись корпоративноi культури та виявляти повац до iнших
уrасникiв освiтнього процесу;

- перешкоджати проявам академiчнот недоброчесностi з боку iнших
спiвробiтникiв i здобувачiв вищот освiти iнституту та iнших осiб, Ь "n"r,здiйснюетъся комунiкацiя таlабо спiвпраця пiд час виконання Moik посадових
ооов'язкlв;

- робитИ обов'язКовi KopeKTHi посилання на джерела iнформацii в разi

дослlджень, джеРела використаноТ iнформацiТ та власну науково-педагогiчну
дiяльнiсть;



t

Уповновах{ена особа вiдповiдальна
за органlзацlю 1 контроль по дотриманню
принципiв академiчноi доброчесностi в iнститутi

.1-"---
Перший заступник директора Щ.l04gr м.п. попов(r'

(пiлпис, ПIБ)



I

додаток З до наказу
вiд (_) _2020
Jф_

р.

ДЕКЛАРАЦIЯ
гIро дотримання академiчноi доброчесностi здобувачем вищоi освiти

Одеського регiонЕшьного iнституту державного управлiння
Нацiональноi академii державного управлiннrl

при Президентовi УкраiЪи

Я, учасник (учасниця) процесу реалiзацii державноi полiтики у сферi

iHcTpyMeHT забезпечення якостi вищоi освiти УкраiЪи та фундаментzulьна
етична цiннiсть yciei академiчноi спiльноти cBiTy.

ЗАЯВЛlIЮ:
- що у своiй дiяльностi з реалiзацiТ державноi полiтики у сферi якостi

освiти буду обов'язково дотримуватись фундамент€lльних цiнностей
акаДемiчноТ доброчесностi та етики академiчних взаемин, з€вначених у
кодексi академiчноi доброчесностi iнституту;

що я ознаЙомлениЙ(-а) з полiтикою iнстиryту щодо поваги до
автOрських прав здобувача вищоi освiти, неприпустимостi академiчного
плаГiату в навчЕlJIьних i квалiфiкацiйних роботах, а також наданнrI моеТ згоди:
на безпосередню перевiрку робiт на ознаки наявностi академiчного плагiату
за дОпомогою спецiалiзованих програмних продуктiв, iх обробку, збереженIuI
та розмiщення у вiдкритому досryпi в iнституцiйному репозитарii;
викфристання Moix робiт для перевiрки на ознаки наявностi академiчного
плаГiату в iнших роботах викJIючно з метою виявлення можливих ознак
акаДемiчного плагiату.

ЗоБоВ'яЗУЮСЬ:
- дотримуватись норм чинного законодавства у сферi освiти i науки,

iнтелектуальноТ власностi, етичних rrринципiв та визначених законодавчою
базою норм академiчноi доброчесностi;

- дотримуватись корпоративноi культури й поважати iнших уrасникiв
освlтнъого процесу;

- церешкоджати проявам академiчноi недоброчесностi з боку iнших
спiвробiтникiв i здобувачiв вищоi освiти iнституту та iнших осiб, з якими
здiйснюсться комунiкацiя таlабо спiвпраця пiд час виконання Moik обов'язкiв,
як здобувача;

- робити обов'язковi KopeKTHi посилання на джерела iнформацii в разi
використання запозичених iдей, розробок, тверджень, вiдомостей;

доброчесностi керiвництво iнституту, вiдповiдальну особу за органiзацiю i
контролъ за додержання Ti принципiв, голову або членiв групи сприlIннlI
академlчнlи
реагування;

доброчесностi в iнститутi для здiйснення вiдповiдного



академiчноi доброчесностi в ocBiTHboMy, науковому, професiйному
середовищi iнституту, популяризувати цi принципи серед здобувачiв вищоi
освiти, спiвробiтникiв та iнших осiб, з якими здiйснюсться комунiкацiя та/або
спiвпраця пiд час виконання моiх обов'язкiв, як здобувача;

- самостiйно виконувати навчапьнi завдання, завдання поточного та
пiдсумкового контролю результатiв навчання;

надавати достовiрну iнформацiю щодо резулътатiв власноi
навч€tльноТ, науковоТ, творчоi дiяльностi, використаних методик дослiджень
та джерел iнформацiт;

науковоi творчостi.
УСВIДОl\4ЛЮЮ, що вiдповiдно до чинного законодавства буду нести

-,---эмiчну таlабо iншi види вiдповiдальностi i до мене можуть бутиакад(
застосованi заходи дисциплiнарного характеру за порушення академiчноi

--
v доорочесност1 та етики академlчних взаемин.

Уповноважена особа вiдповiдальна
за органiзацiю i контроль по дотриманню
принципiв академiчноi доброчесностi в iнститутi

(пiлпис, ПIБ)

Перший заступник директора



4одurоо 4 до наказу
вlд ( )) 2020 р.

рЕ с с трАLцI7ff il,IЙ лис т ок
ознаЙомлення та пiдписання

щекларацiт з дотримання академiчноi доброчесностi

Упоdноважена особа вiдповiдальна
за органiзацiю i контроль по дотриманню

Перший заступник директора

(пiдпис, ПIБ)

М.П. Попов

]_

JVs

зlп
шБ Посада Щата Пiдпис


