
Академічна доброчесність: просто про складне 

 

12 квітня 2021 року Студентським науковим товариством і Радою молодих 

вчених ВНМУ ім. М.І. Пирогова, за сприяння адміністрації університету та  

профкому студентів, було організовано і проведено онлайн-захід «Академічна 

доброчесність: просто про складне». До вебінару долучилися близько 80 

студентів і молодих вчених, зацікавлених у вивченні такої актуальної для 

сучасного науковця теми —  академічної доброчесності.  

 

 

 

 

Спікерами конференції стали:  

1. Проректор університету з наукової роботи, професор Власенко 

Олег Володимирович. Лектор зробив акцент на законодавчій 

основі забезпечення академічної доброчесності, зазначив, які є 

види її порушень, а також  наголосив, що метою нашого 

університету є нульова толерантність до зазначених порушень. 

Адже відповідно, до 42 статті 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. 

 

 

 

 

2. Професор, доктор філософських наук Вергелес Костянтин 

Миколайович зазначив про необхідність вивчення студентами 

окремої дисципліни «Академічна доброчесність», адже 

впровадження академічної доброчесності у навчальний процес має 

починатися з пояснення її головних принципів. 

 

3. Голова профкому студентів, заступник голови Ради молодих 

вчених, голова групи «Мобільні та цифрові технології в 

пульмонології», член робочої групи з розвитку цифрової 



медицини Європейського респіраторного товариства, експерт 

ВООЗ із цифрової медицини  Побережець Віталій Леонідович 

наголосив на особливостях роботи з текстом наукових статей і тез, 

розповів про програми для виявлення плагіату, як інструмент 

одного з етапів перевірки для допуску тез до публікації у 

престижних журналах. Також обговорив можливості у науковому 

прогресі, які відкриває дотримання засад академічної 

доброчесності. 

 

 

 

 

 

4. Провідний юрисконсульт юридичного відділу університету, 

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 

Лаврентьєва Юлія Валеріївна відповіла на питання, куди 

звертатися студентам та молодим вченим у випадку порушень 

академічної доброчесності, як боротися з її проявами.  

 



 

 

Дякуємо усім лекторам та учасникам заходу за змістовне 

обговорення теми. Ми переконані, що популяризація поняття 

академічної доброчесності та дотримання її норм є одним із 

першочергових завдань прогресивної наукової спільноти.  

Ольга Філевич, голова СНТ 

 


