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НАКАЗ №______

м. Київ «_____»________________2021 р.

Про проведення заходів для формування та розвитку культури академічної 
доброчесності в КПІ ім. Ігоря Сікорського

З метою формування та розвитку культури академічної доброчесності, 
попередження та запобігання проявам академічного плагіату, дотримання вимог 
академічної етики та Кодексу честі Університету, формування компетентностей 
з академічного письма та доброчесності у здобувачів вищої освіти та науково-
педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського, проведення досліджень 
щодо академічної доброчесності, на виконання Наказу від 25.02.2020 р. № 1/76

ПРОПОНУЮ:
1. Директорам інститутів/деканам факультетів, завідувачам кафедр 
забезпечити: 
- інформування про необхідність дотримання Кодексу честі Університету, 
академічної етики та підвищення відповідальності за дотримання принципів 
академічної доброчесності через офіційні сторінки та відповідні комунікаційні 
канали структурних підрозділів університету у соціальних мережах (на початку 
кожного навчального семестру); 
- проведення кураторами академічних груп бесід зі здобувачами вищої 
освіти про дотримання принципів академічної доброчесності (протягом року).
2. Департаменту організації освітнього процесу (Мельниченко А. А.) та 
юридичному управлінню (Дергачову Є. В.) внести зміни до типових форм 



трудових договорів з науково-педагогічних працівників та завідувачами кафедр 
пунктів, що зобов’язують дотримуватися та пропагувати принципи академічної 
доброчесності (до 10 лютого 2021);
3. Департаменту організації освітнього процесу (Мельниченко А. А.):
- систематично збирати інформацію від кафедр щодо кількості студентів, які 
не допущені до захисту кваліфікаційних/курсових робіт та проектів за 
невиконання індивідуального навчального плану у зв’язку з виявлення у цих 
видах академічних текстів плагіату;
- забезпечити викладання вибіркової дисципліни з академічної 
доброчесності (перший курс бакалаврату, магістратури, аспірантури);
- сприяти внесенню в методичні вказівки із написання кваліфікаційних робіт 
за спеціальностями обов’язковий розділ щодо академічної доброчесності.
4. Департаменту навчально-виховної роботи (Семінській Н. В.):
- створювати/поширювати в академічній спільноті візуальні інформаційні 
матеріали для популяризації принципів академічної доброчесності серед 
здобувачів вищої освіти (протягом року);
- проводити спеціальні акції та кампанії з популяризації академічної 
доброчесності серед здобувачів вищої освіти (протягом року).
5. Вченій раді (Ільченко М. Ю.):

- запровадити нагородження Почесною Грамотою Вченої ради Університету 
науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти за популяризацію 
ідей академічної доброчесності серед студентів і колег з нагоди Міжнародного 
дня академічної доброчесності (щороку у жовтні).
6. Науково-технічній бібліотеці (Бруй О. М.):

- провести аналіз розміщення кафедрами академічних текстів в 
електронному архіві наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(ELAKPI) (вересень 2021 р.);

- розробити процедуру та запровадити систематичну вибіркову повторну 
перевірку кваліфікаційних робіт, що розміщені ELAKPI, на наявність ознак 
плагіату (листопад 2021); 

- проводити на постійній основі освітні заходи та консультування науково-
педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти з різних аспектів 
академічного письма та академічної доброчесності (протягом року);

- проводити спеціальні акції та кампанії з популяризації академічної 
доброчесності (протягом року).
7. Інституту моніторингу якості освіти (Перестюк М. М.) 

створювати/поширювати в академічній спільноті відеоматеріали з різних 
аспектів академічної доброчесності (протягом року).



8. Навчально-науковий центр прикладної соціології «Соціоплюс» 
(Іщенко А. М.): 

- здійснювати проведення соціологічних опитувань щодо академічної 
доброчесності (щорічно)
- оприлюднювати результатів соціологічних опитувань щодо академічної 
доброчесності (щорічно).
9. Комісії Вченої ради з питань етики та академічної доброчесності та Робочій 
групі з академічної чесності (Бруй О. М.):
- доповідати на Вченій раді про формування та розвиток культури 
академічної доброчесності в Університеті (раз на рік);
- представляти пропозиції з розвитку культури академічної доброчесності в 
Університеті на Адміністративній раді (раз на рік);
- забезпечити організацію та проведення конференції семінарів, круглих 
столів, тощо з академічної доброчесності (протягом року).
10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Перший проректор Юрій ЯКИМЕНКО
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