І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Кодекс академічної доброчесності (далі Кодекс) Міжнародного
науково-навчального Центру інформаційних технологій та систем НАН і
МОН України (далі Міжнародний Центр) встановлює загальні моральні
принципи та правила етичної поведінки осіб, які працюють і навчаються в
Центрі та регулює застосування та дотримання правил наукової етики у
науковій та освітній діяльності.
1.2. Кодекс ґрунтується на нормах Конституції України, Законів України
«Про запобігання корупції», «Про авторське право і суміжні права», «Про
видавничу справу», «Про вищу освіту», а також нормах «Етичного кодексу
ученого України», Статуту Міжнародного Центру та інших нормативноправових актів.
ІІ НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ЕТИЧНІ
ПРАВИЛА
2.1 Принцип академічної свободи. Академічна свобода – це
самостійність, незалежність членів наукової спільноти у здобуванні й
поширюванні знань та інформації, проведенні наукових досліджень і
застосуванні їхніх результатів. Самостійність і незалежність учасників
наукового та освітнього процесів під час провадження педагогічної, науковопедагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності здійснюється на
принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації,
вільного оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з
урахуванням обмежень, установлених законом) для всіх учасників освітнього
процесу.
Недопустимим є штучне обмеження академічної свободи членів
наукової спільноти: наукових співробітників, науково-педагогічних
працівників, молодих вчених та аспірантів.
2.2. Всі співробітники та здобувачі ступенів вищої освіти у
Міжнародному Центрі мають:
– дотримуватися вимог Конституції та законів України, Статуту
Міжнародного Центру, Етичного кодексу ученого України;
– відповідально ставитися до своїх обов’язків, вчасно й сумлінно
виконувати свої наукові/освітньо-наукові завдання;
– дотримуватися моральних норм, високих духовних цінностей та
правил етичної поведінки;
– поважати права і свободи людини, честь, гідність та особисту
недоторканність особи, незважаючи на її стать, вік, соціальне становище,
расову приналежність, релігійні та політичні переконання;
– не чинити дискримінації за будь-якими ознаками;

– запобігати виникненню у своїй діяльності конфлікту інтересів, а саме
суперечності між особистими інтересами та службовими або навчальними
обов'язками, яка може вплинути на об'єктивність або неупередженість
прийняття рішень;
– відповідально ставитися до довкілля;
– нести відповідальність за дотримання засад академічної доброчесності,
моральних правил та етичних норм в науковій та науково-освітній діяльності.
2.3. У науковій діяльності співробітники Міжнародного Центру
повинні:
–
дотримуватися найвищих професійних стандартів проведення
наукових досліджень;
– нести моральну відповідальність за наслідки своєї діяльності, що
можуть викликати небезпеку для окремої людини, суспільства, економіки
або шкоди для природи, протидіяти отриманню результатів, що суперечать
принципам гуманізму;
– сприяти розповсюдженню наукових знань, протидіяти поширенню
псевдонаукових теорій, хибних концепцій та уявлень;
– надавати достовірну інформацію про результати власних наукових
досліджень;
– забезпечувати принципову чесність і прозорість на всіх стадіях
наукового дослідження, вважати неприпустимим та викривати факти
академічної недоброчесності;
– визнавати і неухильно дотримуватись міжнародних та національних
правових норм щодо авторських прав, обов’язково посилатись на джерела
інформації в разі використання ідей, тверджень, відомостей;
– визнавати творчий внесок кожного з авторів дослідження, що
проводилося колективно, не включати до списку авторів осіб, які не мали
безпосереднього відношення до отримання наукових результатів.
– чесно і неупереджено оцінювати навчальні та наукові роботи;
– виступати експертом тільки у сфері своєї компетенції відповідно до
своїх знань і досвіду;
– дотримуватися принципу конфіденційності у проведенні експертного
розгляду наукових результатів.
– зберігати незалежність і не піддаватися тиску під час підготовки та
виголошення висновків експертного розгляду.
2.4 У педагогічній діяльності співробітники Міжнародного Центру
повинні:
– забезпечувати якість викладання навчальних дисциплін відповідної
освітньої програми на високому науково-теоретичному та методичному
рівнях;
– постійно підвищувати свій професійний рівень, використовувати
новітні методики і засоби навчання, актуальні джерела інформації;
– сприяти творчій активності здобувачів ступенів вищої освіти;

– об’єктивно і прозоро оцінювати знання і компетентності здобувачів
вищої освіти;
– не приймати жодної оплати чи іншого доходу від своїх здобувачів
ступенів вищої освіти, не проводити індивідуальних чи групових занять або
консультацій, безпосередньо оплачуваних здобувачами;
– поважати думку кожного здобувача вищої освіти, заохочувати і
надавати всім рівні можливості під час обговорення дискусійних питань;
–
контролювати дотримання норм академічної доброчесності
здобувачами вищої освіти;
2.5. Здобувачі вищої освіти мають:
– самостійно, сумлінно та вчасно виконувати навчальні завдання,
завдання поточного та підсумкового контролю результатів навчання;
– активно займатися самостійною роботою, опрацьовувати нову
літературу;
– надавати достовірну інформацію про результати власної науковонавчальної роботи, використані методи досліджень і джерела інформації;
Неприпустимим є:
– навмисне чи усвідомлене оприлюднення (опублікування), повністю
або частково, чужого твору (тексту або ідей) під іменем особи, яка не є
автором цього твору, без належного оформлення посилань (плагіат);
– здійснення або заохочення до дій, спрямованих на те, щоб за
допомогою нечесних і недостойних методів отримати певну перевагу,
вплинути на зміну отриманої академічної оцінки тощо;
– використання службових або родинних зв’язків для отримання
нечесної переваги в науково-навчальній діяльності.
ІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Кодекс ухвалюється вченою радою Міжнародного Центру та
затверджується директором. Зміни та доповнення до Кодексу вносяться за
поданням вченої ради Міжнародного Центру, Науково-методичної ради та
Ради молодих вчених та аспірантів.

