
Академічна
доброчесність як

запорука якісної освіти

Підготувала Артюшок Вікторія

завідувач центру забезпечення якості вищої освіти



Академічна доброчесність – це чесний та 

відповідальний підхід як до освітньої, так і до 

наукової діяльності



Уникаєте плагіатуВідповідально 

ставитись до 

навчання та 

дослідження;

Тобто це означає що ви:

Чесно визнаєте 

свої помилки;

Використовуєте 

лише перевірені 

дані;

01 03

02 04

Належно цитуєте 

роботи інших.

05



Міжнародний центр академічної доброчесності 

визначає академічну доброчесність як відданість 

навіть за скрутних умов таким цінностям як:

Повага

01 03

02 04

Відповідальність05Чесність

Довіра

Справедливість

Сміливість05





Чесність
основа основ навчання та викладання 

і надання освітніх послуг. Саме 

завдяки чесності можлива реалізація 

всіх наступних ключових цінностей



Довіра
чеснота, що розбудовується на діях, 

а не на словах і означає що усі 

учасники наукового процесу не 

бояться ділитись думками та ідеями.



Справедливість
вимоги та очікування результатів 

роботи є чіткими та прозорими.



Повага
науковий та освітній процес – це 

взаємодія, під час якої всі учасники 

повинні з повагою ставитись до 

робіт одне одного.



Відповідальність
кожен учасник освітнього та 

наукового процесу несе 

відповідальність за його 

цілісність.



Сміливість
здатність відстояти ключові цінності 

академічної доброчесності та власне 

перейти від слів до дій є сміливість.



Стаття 42 Закону України «Про освіту»

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.



Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-
педагогічними та науковими працівниками 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.



Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти
передбачає:

 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, творчої) діяльності, використані методики досліджень і 

джерела інформації.



Порушення
академічної
доброчесності



Академічний
плагіат

оприлюднення (частково або повністю) 

наукових (творчих) результатів, 

отриманих іншими особами, як 

результатів власного дослідження 

(творчості) та/або відтворення 

опублікованих текстів (оприлюднених 

творів мистецтва) 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;



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.



Санкції за
порушення
академічної
доброчесності



Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти
можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 відмова у присудженні ступеня освітньо-наукового чи освітньо-

творчого рівня чи присвоєнні вченого звання;

 позбавлення присудженого ступеня освітньо-наукового чи освітньо-

творчого 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.



Здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної
відповідальності:

 повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік 

тощо);

 повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми;

 відрахування із закладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну 

середню освіту);

 позбавлення академічної стипендії;

 позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.



Плагіат
(від лат. plagiarius — викрадач)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Словник Merriam-Webster
визначає плагіат як:

«акт використання слів або ідей іншої особи, не 

віддаючи належне цій особі»



Закон України «Про авторське право і
суміжні права» у розділі V визначає плагіат:

«Стаття 50. Порушення авторського права і суміжних прав.

Порушенням авторського права і(або) суміжних прав,

що дає підстави для захисту таких прав, у тому числі судового є:

…

в) плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю

або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором

цього твору;»



Закон України «Про вищу освіту», розділ XI Наукова, 
науково-технічна, мистецька та інноваційна діяльність

у закладах вищої освіти

Стаття 69. Права інтелектуальної власності та їх захист.

…

6. Заклади вищої освіти та наукові установи

здійснюють заходи із запобігання академічному плагіату –

оприлюдненню (частково або повністю) наукових (творчих)

результатів, отриманих іншими особами, як результатів

власного дослідження (творчості) та/або відтворенню

опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва)

інших авторів без зазначення авторства.



Стаття 42 Закону України «Про освіту»:

«академічний плагіат – оприлюднення (частково або 

повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими 

особами, як результатів власного дослідження (творчості) 

та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених 

творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства».



Види плагіату



копіювання, точне відтворення 

(слово в слово) чужого тексту й 

видавання його за свій.



містить значну частину тексту 

одного джерела без змін.



зберігається основний зміст джерела 

зі зміною ключових слів і фраз



парафрази матеріалів кількох джерел 

упорядковуються так, щоб текст 

виглядав цілісним. 



це, по суті, дублювання автором власних 

результатів (т. зв. «самоплагіат»), 

значних шматків раніше опублікованих 

текстів без посилань.



це бездоганне поєднання цитованих 

джерел і скопійованих абзаців без 

посилання.



це мікс, змішування скопійованих 

матеріалів із кількох джерел.



«Помилка 404»: текст містить посилання 

на неіснуючі джерела, недостовірні 

відомості про джерела. 



текст має належне оформлення цитат, 

але майже не містить оригінальних 

думок.



текст містить належне цитування, але, по 

суті, дублює формулювання та/або 

структуру первісного (оригінального) 

тексту.



Організація роботи з дотримання принципів 

академічної доброчесності у МЕГУ

 Положення про організацію освітнього процесу;

 Положення про забезпечення дотримання академічної 

доброчесності науково-педагогічними працівниками та 

здобувачами освіти в університеті ;

 Положення про протидію плагіату в університеті;

 Кодекс академічної доброчесності.



Дякую за
увагу!


