


Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками 

передбачає:

- самостійне створення усіх результатів навчальної, наукової, методичної діяльності 

відповідно до посадових обов’язків (книги, брошури, статті, навчальні та навчально-

методичні посібники, атласи, об’єкти інтелектуальної власності, тестові завдання 

для контролю знань, виступи, лекції, промови, комп’ютерні програми, бази даних, 

бази даних, аудіовізуальні твори, ілюстрації, збірники творів, енциклопедії та 

антології, тексти перекладів тощо);

- дотримання загальноприйнятих етичних норм;

- дотримання норм Конституції і законів України;

- повагу до осіб, які здобувають освіту, до їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, 

незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, ставлення 

до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, 

соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає:

- самостійне виконання навчальних завдань та  завдань контролю результатів 

навчання;

- посилання на джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, 

відомостей;

- надання достовірної інформації про результати навчальної, наукової діяльності;

- дотримання норм законодавства про авторське право.



Неприйнятними у навчальній, науковій діяльності для здобувачів освіти та 

науково-педагогічних працівників Університету є:

академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) 

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, 

творчої) 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;

необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів

навчання здобувачів освіти.

Головними складовими виконання наукових робіт і дисертаційних досліджень 

майбутніх кандидатів наук, докторів філософії та докторів наук є особиста чесність 

дослідників, реальність і прозорість всіх етапів виконання наукової роботи в 

сучасних лабораторіях ЗДМУ, щорічне звітування результатів дослідження та 

атестація дослідників



В університеті створена потужна науково-
технічна база, яка дозволяє виконувати на 
сучасному рівні дослідження за основними 

напрямами медицини, фармації і стоматології 



В університеті створена потужна науково-
технічна база, яка дозволяє виконувати на 
сучасному рівні дослідження за основними 

напрямами медицини, фармації і стоматології 

Щорічно університет за рахунок коштів 
спеціального фонду закупає нове 

науково-діагностичне і лабораторне обладнання, 
хімічні реактиви та експериментальні тварини. 

В 2016-2019 р на це виділено 237 млн 419 тис грн.



Всі лабораторії університету і Університетської 
клініки сертифіковані МОЗ України; наукове, 

діагностичне і лабораторне обладнання щорічно 
проходить метрологічну повірку



Фундаментальні цінності академічної 

доброчесності закладені в освітньо-наукову 

програму PhD-аспірантів і викладаються їм 

протягом перших двох років навчання в 

аспірантурі. 

Планування НДР та 
дисертаційних робіт 

проводиться прилюдно на 
розширених засіданнях 

науково-планової комісії і 
комісії з біоетики 

університету

На принципах академічної доброчесності 

також базується планування і виконання 

дисертаційних досліджень та публікація їх 

результатів



Проміжні і заключні результати наукових 
досліджень щорічно перевіряються 

атестаційною комісією університету та 
комісією з перевірки первинної наукової 

документації. 

Велика увага приділяється адекватній 
статистичній обробці результатів наукових 
досліджень, цьому присвячений окремий 

лекційно-практичний модуль навчання 
аспірантів,  всі кількісні розрахунки 
з наукових досліджень виконуються 

в закупленій ЗДМУ ліцензованій програмі 
«STATISTICA® for Windows». 



«Запорожский медицинский журнал» 

і журнал «Патологія», крім цього, 

також включені в базу даних WEB 

of Science і віднесені в найвищу 

категорію А фахових видань 

України. 

Університет видає 3 фахові науково-практичні журнали, 

які індексуються багатьма міжнародними 

наукометричними базами: «Запорожский медицинский

журнал», «Патологія», «Актуальні питання 

фармацевтичної і медичної науки та практики»

Кожна особа, яка підготувала від імені університету 

наукову публікацію в любий журнал світу подає в 

науковий відділ декларацію про те, що її робота 

не містить плагіату, і що автор готовий прийняти 

відповідне покарання у разі його виявлення.  



Запроваджений в ЗДМУ кодекс академічної доброчесності 

поєднує етичні норми й правила поведінки співробітників 

і аспірантів в освітньо-науковому середовищі, а також 

механізми їх реалізації на практиці 

В університеті запроваджена ліцензована міжнародна 

антиплагіатна система STRIKEPLAGIARISM.COM 

В системі перевіряються всі завершені дисертації, 
монографії, навчально-методичні видання, а також 

підготовлені до публікації наукові статті.



Дотримуємось Кодексу 

академічної доброчесності!


