
 
 

 

ЧИННІ ПРАКТИКИ ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У 

ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ КЕРІВНИКІВ ТА АСПІРАНТІВ, ЯКІ 

НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ОНП «МЕНЕДЖМЕНТ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ» 

 

У НУ «ОМА» моніторинг дотримання академічної доброчесності 

здійснюється на всіх етапах наукової роботи НПП і аспірантів шляхом перевірки 

на плагіат рукописів дисертацій, монографій, підручників, посібників, статей, тез, 

що рекомендуються до видання або надходять до редакцій наукових видань НУ 

«ОМА» й оргкомітетів конференцій. 

У НУ «ОМА» здійснюється регулювання процедури призначення наукового 

керівника шляхом його затвердження Вченою радою. Науковий керівник повинен 

бути активним дослідником у напрямі дослідження здобувача для успішного 

закінчення дослідження. Керівник письмово погоджується здійснювати наукове 

керівництво, коли ставе свій підпис під заявою здобувача. Регулюється кількість 

консультацій наукового керівника. Передбачено одноособове наукове 

керівництво, підтримка з боку академічної та наукової спільноти, представників 

наукової школи. Практикується звітність про роботу аспіранта (атестація). 

Під час реалізації ОНП звертається увага на індивідуальність дослідження й 

індивідуальну освітню траєкторію. 

Нові обов’язки наукових керівників включають: 

 планування навчальної складової, мобільності; 

 формування культури відповідальності та етичної наукової діяльності; 

 обізнаність з практиками відкритої науки, публікаційної роботи; 

дотримання авторських прав; 

 викладацької майстерності; 

 залучення до фахової спільноти, планування кар’єри і працевлаштування; 

 мотивування й підтримку психічного здоров’я і здорового балансу роботи 

та життя; 

 тощо. 



ЗАХОДИ ДЛЯ ВИКЛЮЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ 

НАУКОВОГО КЕРІВНИЦТВА ОСОБАМИ, ЯКІ ВЧИНИЛИ 

ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 

У НУ «ОМА» існують інституційні політики та процедури запобігання 

порушення академічної доброчесності. Особи, які вчинили порушення 

академічної доброчесності, не можуть здійснювати наукове керівництво 

аспірантами в НУ «ОМА»  (такі випадки мають розглядатися Вченою радою НУ 

«ОМА»). 

Відповідно   до Кодексу академічної доброчесності НУ 

«ОМА» http://www.onma.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/11.02.2019_Kontr-

prym-Ramkovyj-kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf порушенням   

академічної доброчесності   вважається: 

 академічний плагіат,       

  самоплагіат,  

  фабрикація,  

  фальсифікація,  

  обман,  

  хабарництво,  

 необ’єктивне  оцінювання, 

 надання здобувачам під час проходження ними оцінювання 

допомоги чи створення перешкод тощо. 

За порушення академічної доброчесності НПП НУ «ОМА»  можуть бути 

притягнені до академічної відповідальності:  

 відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого 

звання; позбавлення присудженого ступеня освітньо - наукового рівня чи 

присвоєного вченого звання;  

 відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного 

звання, кваліфікаційної категорії;  

 позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів 

чи займати визначені законом посади. 

За дії (бездіяльність), що визнані порушенням академічної доброчесності, 

особа може бути притягнута до інших видів відповідальності (адміністративної, 

кримінальної) з підстав та в порядку, визначених законодавством України. 

Серед наукових керівників аспірантів, що навчаються за ОНП Менеджмент 

морської галузі, немає осіб, щодо яких рішенням НАЗЯВО встановлено факт 

порушення академічної доброчесності. 
 

 

http://www.onma.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/11.02.2019_Kontr-prym-Ramkovyj-kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
http://www.onma.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/11.02.2019_Kontr-prym-Ramkovyj-kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf

	ЧИННІ ПРАКТИКИ ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ КЕРІВНИКІВ ТА АСПІРАНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ОНП «МЕНЕДЖМЕНТ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ»
	ЗАХОДИ ДЛЯ ВИКЛЮЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ НАУКОВОГО КЕРІВНИЦТВА ОСОБАМИ, ЯКІ ВЧИНИЛИ

