
ДЕКЛАРАЦІЯ 

про дотримання академічної доброчесності 

здобувачем вищої освіти кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету 

Я,__________________________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я, по батькові здобувача)  

 

студент(ка) групи __________ кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 

технологій (АКІТ) Харківського національного автомобільно-дорожнього університету 

(ХНАДУ) усвідомлюю, що академічна доброчесність – це дієвий інструмент забезпечення 

якості вищої освіти України та фундаментальна етична цінність усієї академічної 

спільноти світу та, підписуючи цей документ, 

ЗАЯВЛЯЮ: 

– що буду здійснювати власну освітню, наукову, творчу діяльність, дотримуючись місії, 

цінностей, корпоративної культури ХНАДУ, найвищих моральних і правових норм 

академічної доброчесної поведінки, керуючись загальнолюдськими нормами людяності й 

моралі, нормами законодавства України, етичними вимогами до професійної, освітньої та 

наукової діяльності; 

– я ознайомлений (-а) з політикою ХНАДУ щодо поваги авторських прав здобувача 

вищої освіти, неприпустимості академічного плагіату в навчальних і кваліфікаційних 

роботах, а також надання моєї згоди на: безпосередню перевірку усіх видів робіт на 

ознаки наявності академічного плагіату за допомогою спеціалізованих програмних 

продуктів; обробку, збереження та розміщення у відкритому доступі в інституційному 

репозитарії; використання моїх робіт для перевірки на ознаки наявності академічного 

плагіату в інших роботах виключно з метою виявлення можливих ознак академічного 

плагіату. 

ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ: 

– дотримуватись норм чинного законодавства в сфері освіти і науки, інтелектуальної 

власності, етичних принципів та визначених законодавчою базою норм академічної  

доброчесності; 

– з повагою та толерантністю ставитися до всіх членів академічної спільноти ХНАДУ; 

– не брати участь у діяльності, яка пов’язана з нечесністю (не підроблювати та не 

використовувати підроблених документів, що стосуються навчання; не списувати та не 

використовувати шпаргалки чи інші підказки під час форм контролю); 

– не плагіювати (не використовувати ідеї, твердження, відомості, тексти тощо без 

посилання на джерела); 

– не допускати поведінку, що ставить під сумнів чесність та сумлінність мого навчання; 

– не пропонувати та не надавати членам академічної спільноти ХНАДУ неправомірну 

вигоду. 

УСВІДОМЛЮЮ, що у разі порушення мною цієї Декларації, порушення академічної 

доброчесності та етики академічних взаємовідносин нестиму відповідальність згідно до 

чинного законодавства України, відповідних стандартів та положень ХНАДУ, 

загальнолюдських норм моралі та/або інші види відповідальності, і до мене можуть 

бути застосовані заходи дисциплінарного характеру в тому числі відрахування з 

Університету. 

____________       _____________________  /_________________________/ 
           (Дата)                                                          (Підпис)                                                            (ПІБ) 


