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1. Що таке АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

1. 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
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Закон України «Про освіту» (2017). 

Стаття 42. Академічна доброчесність

2. Дотримання академічної доброчесності

педагогічними, науково-педагогічними та науковими

працівниками передбачає:

- об’єктивне оцінювання результатів навчання

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань

поточного та підсумкового контролю

- контроль за дотриманням академічної доброчесності

здобувачами освіти;
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Закон України «Про освіту» (2017). 

Стаття 42. Академічна доброчесність

2. Дотримання академічної доброчесності

педагогічними, науково-педагогічними та науковими

працівниками передбачає:

- надання достовірної інформації про методики і

результати досліджень,

- дотримання норм законодавства про авторське

право і суміжні права;

- посилання на джерела інформації у разі

використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
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Закон України «Про освіту» (2017). 

Стаття 42. Академічна доброчесність

4. Порушенням академічної доброчесності 

вважається:

- списування 

- обман 

- хабарництво 

- необ’єктивне оцінювання

- академічний плагіат 

- самоплагіат

- фабрикація 

- фальсифікація 
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Закон України «Про освіту» (2017). 

Стаття 42. Академічна доброчесність

4. Порушенням академічної доброчесності 

вважається:

- 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;
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Закон України «Про освіту» (2017). 

Стаття 42. Академічна доброчесність

4. Порушенням академічної доброчесності 

вважається:

- 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;
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Закон України «Про освіту» (2017). 

Стаття 42. Академічна доброчесність

5. За порушення академічної доброчесності

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

- позбавлення академічної стипендії;

- позбавлення наданих закладом освіти пільг з

оплати навчання.
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Закон України «Про освіту» (2017). 

Стаття 42. Академічна доброчесність

6. За порушення академічної доброчесності

педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники

закладів освіти можуть бути притягнені до такої

академічної відповідальності:

- відмова у присудженні наукового ступеня чи

присвоєнні вченого звання;

- позбавлення присудженого наукового (освітньо-

творчого) ступеня 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.
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Закон України «Про освіту» (2017). 

Стаття 42. Академічна доброчесність

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ:

Забезпечення відповідальної поведінки по 

сприянню академічної доброчесності шляхом:

- проведення тренингів, роз’яснювальної роботи 

серед співробітників і студентів, 

- створення клімату підтримки,

- розробка кодексу поведінки,

- визначення мір покарання.
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2. ЗАКОНИ і приклади порушень

1. Закон України «Про освіту» (2017)

2. Закон України "Про вищу освіту"

(2014 р., зі змінами про академічну

доброчесність)
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2. ЗАКОНИ і приклади порушень

Карл-Теодор Ґутенберґ, генеральний секретар ХСС, 

міністр оборони ФРН в уряді Ангели Меркель.

Афера з докторською дисертацією (плагіат) 

виклакала політичний скандал, призвела до 

відставки 1 березня 2011 року.

Президент Угорщини Пал Шмітт подав у 

відставку, незважаючи на недавню заяву, 

згідно з яким він не збирався залишати

свою посаду. Таке рішення було

прийнято після скандалу навколо його

докторської дисертації, яка була визнана

плагіатом (2012)

Міністр освіти Німеччини

Аннете Шаван подала у 

відставку, після того як 

Дюссельдорфський

університет позбавив її

докторської вченого ступеня

через виявлений в її

дисертації плагіат (2013).



http://vnz.org.ua/novyny/nauka/11128-za-plagiat-u-dysertatsijah-hochut-rozpustyty-

vchenu-radu-universytetu-im-dragomanova-sergij-kvit

6 лютого 2020
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3. Перевірка на  ПЛАГІАТ

Положення про інтелектуальну власність учасників освітнього процесу 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова та відповідальність за академічний плагіат
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3. Перевірка на  ПЛАГІАТ

Розпорядження про перевірку на 

оригінальність авторських текстів (2015)
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3. Перевірка на  ПЛАГІАТ

Розпорядження про перевірку на 

оригінальність авторських текстів (2015)
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3. Перевірка на  ПЛАГІАТ

• Розпорядження про перевірку на оригінальність 

авторських текстів (2017)
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3. Перевірка на  ПЛАГІАТ
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3. Перевірка на  ПЛАГІАТ

• Коефіцієнт подібності = 10,3 %

• Оригінальність тексту = 100 – 10,3 = 89,7 

%
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3. Перевірка на  ПЛАГІАТ

додаток п.3 h ttps://www.vnmu.edu.ua/наукова-

робота/накази--розпорядження 



ПЕРСОНАЛЬНІ:

- відмова/позбавлення наукового

ступеня/звання

- питання про доцільність зайняття особою

адміністративної посади

ІНСТИТУЦІЙНІ:

- дострокове припинення діяльності спецради

- недопущення відкриття спеціалізованих

вчених рад

МОЖЛИВІ ПОКАРАННЯ:
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• ІНФОРМУВАТИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

ПРО НЕДОПУСТИМІСТЬ ПЛАГІАТУ

• СТВОРИТИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

НАВЧАЛЬНИЙ КУРС «Академічна доброчесність»

• ЗАБЕЗПЕЧИТИ ДОСТУП ДО АНТИПЛАГІАТНИХ 

ПРОГРАМ 

• ПРИНЦИПОВО СТАВИТИСЬ ДО ПРОЯВІВ 

АКАДЕМІЧНОЇ НЕДОБРОЧЕСНОСТІ

РЕКОМЕНДАЦІЇ



АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ – це одна із

заповідей Божих, на якій тримається Храм Науки 


