
ДОДАТОК А 
 
 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ НАУКОВО- 
ПЕДАГОГІЧНОГО, ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА 

БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

Я, що нижче підписався(лась), як член академічної спільноти Інституту, 

ЗАЯВЛЯЮ, що буду здійснювати власну освітню, наукову, творчу, інноваційну 

діяльність, дотримуючись місії, візії, цінностей, корпоративної культури Інституту, 

найвищих моральних і правових норм академічної доброчесної поведінки вченого і 

педагогічного працівника, керуючись законодавством України, етичними вимогами до 

професійної і наукової діяльності. 

Під час навчання, викладання і провадження наукової діяльності із метою 

забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових досягнень 

ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ: 

• Із повагою і толерантністю ставитися до всіх членів академічної спільноти 

Інституту. 

• Не допускати поведінку, що ставить під сумнів чесність і сумлінність моєї роботи 

і завдає шкоди колегам і репутації Інституту. 

• Запобігати і протидіяти проявам порушення академічної доброчесності. 

• Дотримуватися норм законодавства про авторське право і суміжні права. 

• Надавати достовірну інформацію про методики і результати наукових 

досліджень, джерела використаної інформації і власну професійну (освітню, 

наукову, методичну, творчу, інноваційну) діяльність. 

• Створювати систему оцінювання, що відповідає декларованим цілям та 

завданням теми, дисципліни, практики, освітньої програми тощо. 

• Об’єктивно оцінювати результати навчання, професійну акмединаміку фахівців 

на різних етапах їхнього професійного розвитку, формування і вдосконалення 

ключових компетентностей. 

• Не надавати неправомірну допомогу в професійній і науковій діяльності. 

• Не вдаватися до фальсифікації чи фабрикування даних. 

• Не плагіювати, зокрема не використовувати ідеї, твердження, відомості, тексти 

тощо без посилання на першоджерела. 

• Планувати і проводити освітні заходи, які ефективно допомагають уникати 

проявів академічної недоброчесності. 

• Не користуватися неправомірною вигодою. 

• Не вимагати і не брати хабарів. 

УСВІДОМЛЮЮ, що у разі порушення мною цієї Декларації нестиму 

відповідальність перед академічною спільнотою Інституту згідно із загальнолюдськими 

нормами моралі та законодавства України. 

ПІБ (повністю) ______________________________________________________________ 
Кафедра/Структурний підрозділ ____________ _________________________  
Посада 
Науковий ступінь 
Вчене звання 

Дата ________________ Підпис ________________ 
 



ДОДАТОК Б 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

Я, _________________________________________________ , ПІБ (повністю) 

як член академічної спільноти Інституту, підписуючи цей документ, 

ЗАЯВЛЯЮ, що буду здійснювати власну освітню, наукову, творчу діяльність, 

дотримуючись місії, візії, цінностей, корпоративної культури Інституту, найвищих 

моральних і правових норм академічної доброчесної поведінки, керуючись 

загальнолюдськими нормами людяності й моралі, нормами законодавства України, 

етичними вимогами до професійної, освітньої та наукової діяльності. 

ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ: 

• Із повагою і толерантністю ставитися до всіх членів академічної спільноти 

Інституту. 

• Діяти в професійних і навчальних ситуаціях із позицій академічної 

доброчесності та професійної етики. 

• Не брати участі в діяльності, яка пов’язана з нечесністю (не підроблювати та не 

використовувати підроблених документів, що стосуються навчання, його результатів 

тощо). 

• Самостійно виконувати освітні завдання, завдання поточного й підсумкового 

контролю результатів навчання з урахуванням власних індивідуальних потреб і 

можливостей (не списувати, не використовувати друковані та електронні джерела 

інформації при виконанні письмових робіт без дозволу викладача та ін.); 

• Давати посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей. 
• Дотримуватись норм законодавства про авторське право і суміжні права. 

• Надавати достовірну інформацію про результати власної освітньої (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

• Не плагіювати (не використовувати ідеї, твердження, відомості, тексти тощо без 

посилання на джерела). 

• Не допускати поведінку, що ставить під сумнів чесність і сумлінність мого 

навчання. 

• Не пропонувати та не надавати членам академічної спільноти Інституту 

неправомірну вигоду. 

УСВІДОМЛЮЮ, що у разі порушення мною цієї Декларації нестиму 
відповідальність перед академічною спільнотою Інституту згідно із загальнолюдськими 
нормами моралі і законодавства України. 

Курс, група / рік навчання: 
 __________________________________________________ Спеціальність 
(ОКР) ______________________________________________________  
 
 
 

Дата ________________ Підпис ________________ 

 

 



ДОДАТОК В 

 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

ЗАМОВНИКІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НЕПЕРЕРВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

* включити до титульної сторінки випускних, магістерських 

робіт 
 

Я, 

                                                                                                                              , ПІБ 

                                                             (повністю) 

 

розумію і підтримую політику Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти із академічної доброчесності. 

 
 
       Я не надавав(-ла) і не одержував(-ла) недозволену допомогу під час 

підготовки цієї роботи. 

 

       Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на 

відповідне джерело.  

 

 

 

 

 

 

Дата ________________ Підпис ________________ 
 


