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1. ОБЛАСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 

 

1.1. Кодекс академічної доброчесності Одеського національного морського університету є  

керівним документом для співробітників університету, що регламентує забезпечення 

внутрішньої системи якості освіти, запобігання академічного плагіату у працях 

працівників ОНМУ і здобувачів вищої освіти всіх освітніх рівнів та форм навчання. 

1.2. Враховані примірники знаходяться у:  

    .1 Проректорів    

    .2 Директорів інститутів 

    .3 Деканів факультетів 

    .4 Завідувачів кафедр 

    .5 Начальника НМВ 

    .6 Адміністратора системи «Антиплагіат» 

    .7 Голови ради аспірантів, докторантів і молодих вчених 

    .8 Голови конференції трудового колективу 

    .9 Голови студентської ради університету  

1.3. Перелік врахованих примірників Кодексу академічної доброчесності Одеського 

національного морського університету ведеться відділом ліцензування, акредитації та 

моніторингу якості освіти. 

 

2. ПОСИЛАННЯ 

 

Кодекс академічної доброчесності (Кодекс) Одеського національного морського 

університету базується на Бухарестської Декларації з етичних цінностей та принципів 

вищої освіти в Європейському регіоні, Конституції України, Цивільного Кодексу України, 

Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», «Про запобігання корупції», Етичного кодексу Вченого України, «Про 

авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», Статуту ОНМУ, Положення 

про систему забезпечення якості освітньої діяльності в ОНМУ, Положення про 

організацію освітнього процесу в ОНМУ, інших нормативно-правових актах чинного 

законодавства України і організаційно-розпорядчих документах Університету та 

відповідає загальноприйнятим людським цінностям, нормам етики та моралі.  

При розробці Кодексу були використані Рекомендації щодо запобігання 

академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, 

монографіях, наукових доповідях, статтях тощо), що розроблені МОН України та 

запропоновані для використання листом МОН від 15.08.2018 №1/11-8681, Аналітична 

записка щодо запобігання окремих проблем і помилок у практиках забезпечення 

академічної доброчесності, що рекомендується для використання листом МОН України від 

20.05.2020 №1/9-263, Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки 

принципів академічної доброчесності (проект SAIUP – Strengthening Academic Integrity in 

Ukraine Project), використаний власний досвід ОНМУ з втілення заходів з дотримання 

академічної доброчесності, а також добутки провідних університетів світу, пропозиції 

співробітників та здобувачів вищої освіти ОНМУ. 

 

3. СКОРОЧЕННЯ 

 

ОНМУ  – Одеський національний морський університет 
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НОР  – Навчально-організаційна робота 

НПР  – Науково-педагогічна робота 

ВЛАтаМЯО – Відділ ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти 

НМВ –  Навчально-методичний відділ 

НДІФіПД – Науково-дослідний інститут фундаментальних і прикладних досліджень 

 

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

4.1. Кодекс встановлює морально–етичні правила та норми академічної поведінки 

здобувачів освіти та працівників ОНМУ, а також засади політики академічної 

доброчесності та визначає загальні питання діяльності Комісії з питань академічної 

доброчесності ОНМУ. 

4.2. Виконання Кодексу кожним членом академічної спільноти ОНМУ створює систему 

взаємовідносин здобувачів освіти, науково-педагогічних, педагогічних працівників і 

допоміжного персоналу, яка поєднує освітній процес і науково-методичну роботу, обмін 

знаннями і впровадження інновацій, культуру і інтелектуальний розвиток усіх членів 

спільноти та створює умови входження ОНМУ до Європейського освітнього простору, 

підвищення ефективності, результативності професійної діяльності працівників та якості 

освітнього процесу. 

4.3. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом 

правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, 

викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

4.4. Для забезпечення академічної доброчесності члени академічної спільноти ОНМУ 

повинні у своїй освітній, науковій та практичній діяльності суворо дотримуватись:  

4.4.1. Законності та відповідальності за результати. 

4.4.2. Професіоналізму, компетентності та прагнення до підвищення свого освітньо-

наукового рівня. 

4.4.3. Відвертості, чесності, порядності та взаємної довіри.  

4.4.4. Справедливості, об’єктивності та неупередженого ставлення один до одного. 

4.4.5. Прозорості та прагнення до процесної нескладності. 

4.4.6. Взаємодопомоги та партнерської взаємодії. 

4.4.7. Гідності, взаємоповаги та рівності у міжособистісних відносинах  

4.4.8. Забезпечення загальної та особистої безпеки та добробуту академічної спільноти 

ОНМУ та кожного її члена, збереження майна ОНМУ. 

4.5. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та 

науковими працівниками ОНМУ передбачає: 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела 

використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність; 

- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти; 

- об’єктивне оцінювання результатів навчання. 

4.6. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти ОНМУ передбачає: 
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- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

4.7. Усвідомлене виконання вище зазначеного повинно бути моральною основою всіх 

членів академічної спільноти ОНМУ, а також бути прикладом в цьому для інших.  

 

5. ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

5.1. Порушенням академічної доброчесності вважається: 

- академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження та/або 

відтворення опублікованих текстів  інших авторів без зазначення авторства; 

- самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше 

опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів; 

- фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому 

процесі або наукових дослідженнях; 

- фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що 

стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень; 

- списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел 

інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів 

навчання; 

- обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої 

(наукової) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, 

академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування; 

- хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи 

пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших 

благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної 

переваги в освітньому процесі або бажаної оцінки знань чи навиків; 

- необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки 

результатів навчання здобувачів освіти; 

- надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання результатів 

навчання допомоги чи створення перешкод, не передбачених умовами та/або процедурами 

проходження такого оцінювання; 

- вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, 

примушування тощо) на педагогічного (науково-педагогічного) працівника з метою 

здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання. 

5.2. За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові 

працівники ОНМУ можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: 

- відмова у присудженні ступеня освітньо-наукового рівня чи присвоєнні вченого 

звання; 

- позбавлення присудженого ступеня освітньо-наукового рівня чи присвоєного 

вченого звання; 
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- відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, 

кваліфікаційної категорії; 

- позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати 

визначені законом посади. 

5.3. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти ОНМУ можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності: 

- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; 

- відрахування із ОНМУ; 

- позбавлення академічної стипендії; 

- позбавлення наданих ОНМУ пільг з оплати навчання. 

5.4. В ОНМУ, за рішенням Вченої ради та за погодженням Радою студентського 

самоврядування в частині її відповідальності можуть бути введені інші види академічної 

відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу 

за конкретні порушення академічної доброчесності.   

5.5. За дії (бездіяльність), що цим Кодексом визнані порушенням академічної 

доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності 

(адміністративної, кримінальної) з підстав та в порядку, визначених законодавством 

України. 

 

6. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ОНМУ 

  

6.1. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності 

членами академічної спільноти ОНМУ визначається Комісією з питань академічної 

доброчесності ОНМУ (далі Комісія) з урахуванням вимог цього Кодексу. 

6.2. У своїй діяльності Комісія керується нормами визначеними цим Кодексом.  

6.3. Діяльність Комісії базується на принципах законності, чесності та порядності, 

справедливості, взаємної довіри, компетентності та професіоналізму, відповідальності, 

партнерства та взаємоповаги, прозорості. 

6.4. Комісія є дорадчим органом та наділяється правом одержувати і розглядати заяви 

щодо порушення цього Кодексу та надавати пропозиції адміністрації ОНМУ щодо 

накладання певних санкцій. 

6.5. Завданнями Комісії є: 

       - сприяння зміцненню довіри, партнерських відносин між учасниками освітнього 

процесу, консолідації академічної спільноти ОНМУ; 

      - розробка рекомендації щодо поширення принципів і стандартів академічної 

доброчесності та  етичних цінностей. 

     - об’єктивне та принципове обговорення складних етичних ситуацій та налагоджування 

діалогу і досягнення згоди між їх учасниками; 

    - формування рекомендації щодо застосування санкцій за порушення Кодексу. 

 

7. СКЛАД, СТРУКТУРА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ 
                                                        

7.1. Склад Комісії обирається Вченою радою ОНМУ за поданням проректора з наукової 

роботи та затверджується наказом ректора Університету. Члени Комісії працюють на 

громадських засадах. 

7.2. Строк повноважень Комісії становить 3 роки. 
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7.3. До складу Комісії за посадами входять: проректор з наукової роботи (голова Комісії), 

директор НДІФіПД, начальник навчально-методичного відділу, начальник відділу 

ВЛАтаМЯО, адміністратор системи «Антиплагіат», юрисконсульт,  голова ради аспірантів, 

докторантів і молодих вчених, голова конференції трудового колективу, голова 

студентської ради університету. Заступник голови та секретар Комісії обираються членами 

Комісії на першому засіданні, простою більшістю голосів. 

7.4. Для виконання своїх завдань Комісія може залучати у якості експертів, без права 

участі в голосуванні, науково-педагогічних та педагогічних працівників ОНМУ, а також 

провідних фахівців закладів, установ, організацій, підприємств тощо (за згодою). 

7.5. Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи та рішення тощо. За відсутності 

Голови його обов’язки виконує заступник голови. Протокольна робота, технічна підготовка 

питань до розгляду тощо здійснюється секретар Комісії. 

7.6. Засідання Комісії проводяться за необхідністю, але не рідше чим один раз у квартал. 

Засідання вважаються повноважними, якщо на них присутні 2/3 від складу Комісії. 

7.7. Комісія не менш ніж один раз на рік звітує про свою роботу перед Вченою радою 

Університету 
 

8. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ ТА ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ СПРАВ 
                            

8.1. Будь-яка особа може звернутися до Комісії  з письмовою заявою на ім’я її голови про 

можливе порушення норм цього Кодексу або з пропозиціями щодо дотримання 

академічної доброчесності. 

8.2. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б., контактні дані: 

адреса, телефон, місце роботи, посада/курс, група, особистий підпис). Анонімні заяви чи 

заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються. Голова Комісії 

відповідає за дотримання конфіденційності інформації щодо персональних даних особи-

заявника. 

8.3. Процедура розгляду заяви про порушення академічної доброчесності передбачає такі 

стадії:  

8.3.1. При отриманні Комісією заяви про порушення академічної доброчесності, особа, що 

за заявою підозрюється у скоєнні такого порушення  (далі - Відповідач) має бути 

ознайомлена з висунутою проти неї підозрою та порядком розгляду заяви у термін до 

п’яти робочих днів. 

8.3.2. Відповідач може визнати свою вину у вказаному у заяві порушенні. У такому разі 

розслідування за заявою не проводять, а факт визнання порушення враховують під час 

визначення виду академічної відповідальності. Рішення щодо відповідальності ухвалюють 

на засіданні Комісії. Якщо Відповідач не визнає факту порушення, тоді проводиться 

розслідування. 

8.3.3. Проведення розслідування передбачає: 

- опитування свідків (свідком може бути будь-який учасник освітнього процесу, 

якому відомі обставини, що стосуються справи); 

- вивчення першоджерел (публікації, підсумкові роботи); 

- проведення консультацій з експертами (експертом може бути особа, якій доручено 

провести дослідження матеріальних об’єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про 

обставини справи, і дати висновок із питань, які виникають під час розгляду справи і 

стосуються сфери її спеціальних знань); 

- інші заходи, необхідні для проведення об’єктивного розслідування.  
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8.3.4. За результатами розслідування Комісія готує письмовий висновок наступної 

структури: 

- вступна частина (терміни проведення розслідування, дата складання висновку, 

суб’єкти  та предмет розслідування); 

- описова частина (зміст заяви та інформація по об’єктам розслідування, обставини 

та докази, які були взяті до уваги під час розслідування); 

- висновки стосовно розслідування. 

8.4. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної 

доброчесності, має такі права: 

- ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту 

порушення академічної доброчесності, подавати до матеріалів перевірки зауваження; 

- особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або 

відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів 

порушення академічної доброчесності; 

- знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про 

встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до 

академічної відповідальності; 

- оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, 

уповноваженого розглядати апеляції або до суду. 

8.5. На засідання Комісії, на якому розглядаються факти порушення академічної 

доброчесності, обов’язково запрошуються заявник та особа, відносно якої розглядається 

питання щодо порушення академічної доброчесності. 

8.6. Комісія приймає рішення шляхом відкритого голосування. Рішення вважають 

прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів 

Комісії. У випадку, коли голоси розподіляються порівну, на цьому самому засіданні 

проводять повторне голосування. У випадку, якщо голоси знову розподіляються порівну, 

остаточне рішення приймає Голова Комісії. 

Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує Голова та секретар Комісії. 

8.7. За результатами розгляду заяви, Комісія впродовж 5-ти робочих днів готує письмовий 

висновок за результатами розгляду заяви. Зазначені висновки носять рекомендаційний 

характер, подаються ректору ОНМУ для подальшого прийняття рішення щодо 

притягнення до академічної відповідальності. 

8.8. У разі, якщо будь-який член Комісії не погоджується з висновком, йому надається 

право викладення окремої думки, що є невід’ємною частиною висновку. 

8.9. Особу, стосовно якої розглядалось питання про порушення норм академічної 

доброчесності, ознайомлюють з висновком Комісії, що вона засвідчує своїм підписом. 

8.10. Рішення про притягнення до академічної відповідальності може бути оскаржене 

Відповідачем шляхом подання письмової заяви на ім’я ректора впродовж десяти днів з 

моменту ознайомлення з ухваленим рішенням. У разі надходження такої заяви ректор 

призначає своїм наказом склад апеляційної комісії для повторного розгляду справи. 

Апеляційна комісія, своєю чергою, розглядає питання за процедурою, зазначеною у п. 5.3 

Кодексу та готує новий звіт про порушення академічної доброчесності, який передає на 

розгляд ректор ОНМУ. Остаточне рішення ухвалює ректор ОНМУ або уповноважена ним 

особа. Рішення ректора ОНМУ не оскаржують. 

8.11. Голова та члени Комісії, а також інші особи, які причетні до розгляду фактів 

порушення академічної доброчесності, не мають права в жодному разі розголошувати 
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будь-яку інформацію, яка має відношення до розгляду фактів порушення академічної 

доброчесності до моменту офіційного оприлюднення висновків Комісії. 

 

9. ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ АКАДЕМІЧНОМУ ПЛАГІАТУ В ОНМУ 

  
9.1. Запобігання плагіату в академічних текстах за авторством здобувачів вищої освіти та 

працівників ОНМУ є складовою забезпечення академічної доброчесності в ОНМУ і 

сприяє розвитку творчості та індивідуальності при створенні авторських текстів, а також 

формує відповідальність за порушення загальноприйнятих правил цитування. Типові 

приклади академічного плагіату наведені у додатку 1. 

9.2. Перевірка кваліфікаційних робіт здобувачів освіти, дисертацій на здобуття наукових 

ступенів, інших академічних текстів є обов’язком закладу вищої освіти, а не здобувача 

(автора). Наявність чи відсутність будь-яких довідок не позбавляє ОНМУ, спеціалізовані 

вчені ради, редакції наукових видань відповідальності за академічний плагіат та інші 

порушення академічної доброчесності у захищених дисертаціях, наукових публікаціях 

тощо. 

9.3. Виявлення плагіату здійснюється: 

- у кваліфікаційних та курсових проектах (роботах) здобувачів освіти першого-

другого рівнів вищої освіти; 

- у дисертаційних робах здобувачів наукових ступенів доктора філософії і доктора 

наук; 

- у наукових та навчально-методичних розробках наукових, науково-педагогічних, 

педагогічних та інших працівників ОНМУ. 

9.4. Обов'язковій перевірці на академічний плагіат підлягають: 

- кваліфікаційні роботи на здобуття ступеня бакалавра або магістра на етапі допуску 

до захисту; 

- дисертаційні роботи на здобуття ступеня доктора філософії або доктора наук при їх 

представленні до розгляду у спеціалізованій вченій раді. 

- рукописи монографій, підручників та посібників, що рекомендуються до видання 

Вченою радою ОНМУ, на етапі їх розгляду на відповідних кафедрах; 

- рукописи методичних матеріалів, що рекомендуються до видання вченими радами 

інститутів (факультетів), на етапі їх  розгляду на відповідних кафедрах; 

- рукописи статей, тез доповідей, які надходять до редакцій наукових видань ОНМУ 

або оргкомітетів конференцій, семінарів тощо, що проводяться у (або за участю) ОНМУ, 

на етапі їх подання до редакцій (оргкомітетів). 

9.5. Необов’язковій перевірці на академічний плагіат за вимогою відповідних структурних 

підрозділів (кафедр, дослідницьких лабораторій) або за проханням безпосередньо авторів 

текстів підлягають поточні роботи здобувачів освіти (курсові проекти, роботи, реферати 

тощо). 

9.6. Запобігання проявам та виявлення академічного плагіату в ОНМУ забезпечується 

системою «Антіплагіат» (далі – Система).  

9.7. Для встановлення академічного плагіату академічні тексти порівнюються з 

інформаційними базами внутрішньої бібліотеки Системи та відкритими джерелами в 

Інтернеті. 

9.8. Роботу Системи в ОНМУ забезпечує адміністратор та оператори Системи. 

Формування експертних висновків, щодо наявності плагіату у академічних текстах 

здійснюють кваліфіковані експерти (експертні групи). 
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9.9. Адміністратор Системи призначається наказом ректора, за поданням проректора з 

наукової роботи, з числа співробітників ОНМУ. 

9.10. Оператори призначаються наказом (розпорядженням) ректора, за поданням 

Адміністратора Системи, з числа співробітників структурних підрозділів ОНМУ, в яких 

здійснюється перевірка на плагіат академічних текстів. 

9.11. Експерти або експертні групи призначаються на кафедрах, у спеціалізованих вчених 

радах та редакціях друкованих видань ОНМУ експертних радах завідувачами кафедр, 

головами рад, керівниками редакцій з числа обізнаних як у технічних аспектах виявлення 

академічного плагіату так і в сучасному стані предметної області досліджень. 

9.12. Адміністратор Системи відповідає за стійке функціонування програмного 

забезпечення Системи, організацію роботи та взаємодію усіх Операторів, підрозділів та 

інших суб’єктів Системи, організацію технічної підтримки користувачів Системи, зв’язок 

з розробниками (власниками) Системи, надання інформації керівництву ОНМУ щодо 

загального стану процесу перевірки на антиплагіат, формування звітів про використані 

програмні (апаратні, трафікові та інш.) ресурси. 

9.13. Оператори Системи відповідають за прийом та перевірку академічних текстів, 

формування та передачу відповідних звітів щодо результатів перевірки, ведення обліку 

перевірок та статистичної звітності, спрямування перевірених академічних текстів до 

репозитарію академічних текстів ОНМУ, належне використання та збереження наданого 

програмного та методичного забезпечення, захист персональних даних авторів текстів. 

9.14. Звіти подібностей, які формуються Системою повинні включати ПІБ Оператора 

Системи, який завантажував та контролював проходження перевірки, дату та час 

перевірки, повну назву перевіреного академічного тексту, перелік використаних баз 

внутрішньої бібліотеки Системи, кількість відкритих джерел в Інтернеті, у разі 

використання таких для перевірки. Звіт передається особі, яка відповідає за якість 

академічного тексту (керівникам роботи, керівникам кафедр, головам рад, експертам 

тощо). 

9.15. Експертні висновки формуються у разі необхідності, при виникненні сумнівів щодо 

наявності академічного плагіату, з урахуванням як звітів подібності за результатами 

роботи спеціалізованого програмного забезпечення так і інших даних.  

9.16. Відповідальність за обов’язкову перевірку кваліфікаційних робіт, дисертацій та 

вибіркову перевірку, якщо така здійснюється, поточних робіт здобувачів освіти першого та 

другого рівнів освіти на наявність текстових збігів та додання до роботи звіту подібностей 

покладається на керівників (наукових керівників) роботи. Відповідальність за обов’язкову 

перевірку інших академічних текстів покладається на структурні підрозділи, що первинно 

рекомендують певний академічний текст до видання. 
 

10. ПРИКИНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

10.1. Технічні процедури використання спеціалізованого програмного забезпечення, 

виявлення збігів у академічних текстах, форми звітів подібностей встановлюються 

інструкцією, що розробляється Адміністратором Системи, рекомендується для 

використання Комісією та є робочим технічним документом. Форми експертних висновків 

затверджуються Комісією. 

10.2. Зміни та доповнення до Кодексу вносяться за поданням: Конференції трудового 

колективу ОНМУ, Ради студентського самоврядування, Первинної профспілки організації 

ОНМУ, Первинної профспілки організація студентів ОНМУ та радою аспірантів, 
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докторантів і молодих вчених, Комісії з академічної доброчесності ОНМУ. Зміни та 

доповнення до Кодексу вносяться винятково за рішенням Вченої ради ОНМУ. 

10.3. Незнання або нерозуміння норм Кодексу саме по собі не є виправданням не 

доброчесної поведінки. 
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11. ЛИСТОК ОБЛІКУ ЗМІН 

 

Номер 

зміни 
Дата Сторінки зі змінами Перелік змінених пунктів 
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12. ЛИСТОК ОБЛІКУ ПЕРІОДИЧНИХ ПЕРЕВІРОК 

 

No 

п/п 
Дата 

ПІБ і посада особи, що 

виконала періодичну 

перевірку  

Зміні  

Підлягають 

Підпис особи, 

що перевірила 
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13. ЛИСТОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПЕРСОНАЛУ З ДОКУМЕНТОМ 

 

№ 

з/п 
П.І.Б. Посада  Підпис  

Дата 

ознайомлення 

1. Шумило О.М. Проректор з НОР  25.10.2021 

2. Марков В.В. Проректор з НПР  13.10.2021 

3. Герасимов І.В. Начальник НМВ  13.10.2021 

4. Шамов О.В. Директор ННІМФ  13.10.2021 

5. Онищенко С.П. Директор ННІМБ  13.10.2021 

6. Самойловська В.П. Директор ННМГІ  13.10.2021 

7. Каніфольський О.О. В.о. декана ФСІТіС  13.10.2021 

8. Гловацька С.М. Декан ФРІС  13.10.2021 

9. Кібаков О.Г. В.о. декана ФПІ  13.10.2021 

10. Мироненко І.М. В.о. декана ФВТіШС  13.10.2021 

11. Жихарєва В.В. Зав.каф. ЕФ  13.10.2021 

12. Шевченко Р.П. Зав.каф. ПП  13.10.2021 

13. Савельєва І.В. Зав.каф. ПТ  13.10.2021 

14. Лапкіна І.О. Зав.каф. УЛСП  13.10.2021 

15. Шибаєв О.Г. Зав.каф. ЕФТМП  13.10.2021 

16. Кириллова О.В. Зав.каф. ЕПТВР  13.10.2021 

17. Смаглій В.М. Зав.каф. Філологія  13.10.2021 

18. Волошин А.О. Зав.каф. СМБ  13.10.2021 

19. Єгупов К.В. В.о. зав.каф. ЦІтаА  13.10.2021 

20. Варбанець Р.А. Зав.каф. СЕУтаТЕ  13.10.2021 

21. Яровенко В.О. Зав.каф. ЕСЕтаЗА  13.10.2021 

22. Кириллова О.В. Зав.каф. ЕПТВР  13.10.2021 

23. Никифоров Ю.О. Зав.каф. ТОРС  13.10.2021 

24. Стальніченко О.І. Зав.каф. ТМ  13.10.2021 

25. Постан М.Я. Зав.каф. ММ  13.10.2021 
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26. Демідюк О.В. Зав.каф. КТПК  13.10.2021 

27. Кулієв А.Ю. Зав.каф. МП  13.10.2021 

28. Кукшинова О.О. Зав.каф. КАП  13.10.2021 

29. Кузніченко С.О. Зав.каф. ЦТП  13.10.2021 

30. Дубровський М.П. Зав.каф. МРПВШТЕ  13.10.2021 

31. Грішин А.В. Зав.каф. ТПМ  13.10.2021 

32. Малаксіано М.О. Зав.каф. КТКйІТ  13.10.2021 

33. Ляшенко О.Б. Зав.каф. БЖДЕХ  13.10.2021 

34. Андронов І.Л. Зав.каф. МФА  13.10.2021 

35. Михайлуца М.І. Зав.каф. УЗІПтаМД  13.10.2021 

36. Конопльов А.В. Зав.каф. 

Машинознавство 

 13.10.2021 

37. Пустовий В.М. Зав.каф. ПТМтаІПТО  13.10.2021 

38. Сікорська В.Ю. Зав.каф. ДП  13.10.2021 

39. Дойков Д.П. Зав.каф. ПтаТД  13.10.2021 

40. Куліченко В.В. Зав.каф. Філософія  13.10.2021 

 


