
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Вченої ради 
Харківського національного

Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
з питання: «Про результати роботи із забезпечення академічної доброчесності в

університеті»
від 27 червня 2017 р., протокол №10

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної 
роботи А.В. Пантелеймонова щодо роботи із забезпечення академічної доброчесності в 
університеті, вчена рада відзначає, що зазначена робота відбувається на належному 
рівні.

Серед заходів, спрямованих на забезпечення академічної доброчесності в 
університеті, слід зазначити такі:

-  на сайті університету функціонує рубрика „Академічна доброчесність”, в якій 
оперативно відображається інформація про заходи з вказаної тематики;

-  впродовж 2016/2017 навчального року на базі університету проведено 4 заходи, 
присвячені проблемам академічної доброчесності, в роботі яких взяли участь 
близько 100 студентів;

-  на низці факультетів запроваджені нормативні курси з основ академічного 
письма;

-  в університеті запроваджено роботу антиплагіатної інтернет-системи;
-  університет є активним учасником чотирирічного Проекту сприяння академічній 

доброчесності, ініційованого Американськими Радами з міжнародної освіти у 
партнерстві із Міністерством освіти і науки та за підтримки Посольства США;

-  розроблений та затверджений Конференцією трудового колективу Кодекс 
цінностей Каразінського університету.

Разом із тим, існують певні проблеми щодо забезпечення академічної 
доброчесності студентів і працівників університету. Привертає увагу значна кількість 
фірм, готових виконати роботу будь-якого рівня на договірній основі. Практично 
відсутній зворотній зв’язок студентства з адміністрацією університету в справі 
контролю за рівнем академічної чесності працівників



Вчена рада ухвалила:
1. Деканам факультетів та керівникам структурних підрозділів забезпечити 

оприлюднення на сайтах факультетів (структурних підрозділів) тем та наукових 
керівників дипломних та курсових робіт студентів.

Відповідальні: декани факультетів, керівники структурних підрозділів.
Термін виконання: з 27 червня 2017 р.
2. Науково-дослідній частині провести перевірку текстів дисертацій здобувані в 

наукових ступенів на наявність академічного плагіату.
Відповідальні: начальник НДЧ.
Термін виконання: до 22 вересня 2017 р.
3. Запропонувати органам студентського самоврядування та профспілковим 

організаціям розробити форму анкети та провести опитування студентів університету 
про рівень академічної чесності працівників.

Відповідальні: органи студентського самоврядування та профспілкові організації.
Термін виконання: до 22 вересня 2017 р.
4. Кураторам академічних груп в обов’язковому порядку доводити до відома 

студентів норми академічної доброчесності та відповідальність за їх порушення.
Відповідальні: декани факультетів, куратори академічних груп.
Термін виконання: з 27 червня 2017 р.
5. Головним редакторам періодичних видань університету розробити, затвердити 

та оприлюднити на офіційних сайтах видань редакційну політику та етичні норми 
публікації наукових результатів.

Відповідальні: провідний редактор, головні редактори періодичних видань.
Термін виконання: до 22 вересня 2017 р.
6. Відділу реклами та брендингу розробити формат РК-кампанії з участі 

університету в заходах, спрямованих на підвищення рівня академічної доброчесності 
студентів і працівників.

Відповідальні: начальник відділу реклами та брендингу.
Термін виконання: до 22 вересня 2017 р.
7. Управлінню якості освіти розробити рекомендації щодо оцінювання дипломних 

(курсових) робіт студентів університету із урахуванням рівня автентичності текстів.
Відповідальні: начальник управління якості освіти.
Термін виконання: до 22 вересня 2017 р.


