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Сьогодні поняття «академічна доброчесність» введено 

у правове поле української системи освіти через Закон 

України «Про освіту», Закони України «Про вищу освіту» 

та «Про наукову і науково-технічну діяльність». Фактично 

саме у проекті Закону України «Про освіту» (ст. 36) вперше 

введено в нормативний обіг та визначено поняття 

академічної доброчесності як «сукупності етичних 

принципів та визначених законом правил» 



“АКАДЕМІЧНА 

 ДОБРОЧЕСНІСТЬ –  

сукупність етичних принципів та визначених 

законами 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” 

                                                   Закон України “Про освіту” 



Основними засадами      

академічної доброчесної 

поведінки є: 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

ДОВІРА 

ЗАКОННІСТЬ 

ПРАВДИВІСТЬ ПРОЗОРІСТЬ 

ЧЕСНІСТЬ 



 виконання взятих на себе 

зобов’язань; протистояння 

проявам академічної не 

доброчесності; демонстрація 

прикладів гідної поведінки, 

дотримання субординації 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 



– впевненість у чесності усіх учасників 

освітньо-наукового процесу, можливість 

покластись один на одного, відсутність 

побоювань відносно того, що результати 

діяльності можуть бути викрадені, а 

репутацію - підірвано 

ДОВІРА 



ЗАКОННІСТЬ 

– дотримання кожним 

учасником освітньо-наукового 

процесу законів та 

стимулювання до цього інших 



– прагнення до істини, 

вільне та відкрите поширення 

знань, їх безперервне надбання 

та збагачення 

ПРАВДИВІСТЬ  



– доступність та відкритість 

інформації, яка передбачає, що всі 

учасники освітньо-наукового процесу 

зобов’язані діяти відкрито, 

передбачувано, зрозуміло та в рамках 

закону 

ПРОЗОРІСТЬ  



– систематичне уникнення 

проявів академічної недоброчесності 

в освітньо-науковій діяльності 

ЧЕСНІСТЬ  



ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ 

ДОБРОЧЕСНОСТІ: 

 академічний плагіат, 

 самоплагіат, 

 фабрикація, 

 фальсифікація, 

 списування, 

 обман, 

 хабарництво, 

 необ’єктивне оцінювання  





ЗВІТ ПРО ПЛАГІАТ ВІД UNICHECK 

Unicheck пропонує переглянути відео, у якому представлені наочні 

пояснення щодо звіту про наявність запозичень, який формується після 

перевірки тексту на схожість. 

У відео надаються пояснення щодо таких даних, як відсоток 

схожості; перелік цитат; вилучені джерела; вилучений текст; основні 

відомості про автора тощо. 

Детальніше:  

https://www.facebook.com/UnicheckUa/posts/2896963257238294 

https://bit.ly/2O1wKf3,  

https://www.youtube.com/watch?v=RrGCkDxBoG4&amp%3Bfbclid=IwAR2LuZs7IQBC

KPl6rg9NKWA-2gtrD5jfXv4pplu-BDzfVV6880BhCCsWlRg 
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https://www.youtube.com/watch?v=RrGCkDxBoG4&amp;fbclid=IwAR2LuZs7IQBCKPl6rg9NKWA-2gtrD5jfXv4pplu-BDzfVV6880BhCCsWlRg
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Що таке цитування?  

 фрагмент чужого тексту,  

 формула, малюнок або таблиця; парафраз цитати (смислова 

форма згадки);  

 розбір інших статей у своєму тексті.  

Важливо: кожна цитата повинна супроводжуватися 

посиланням на джерело, яке прописується в бібліографічному списку, 

інакше це буде вважатися серйозною помилкою в оформленні 

статті, і матеріал повернуть на доопрацювання.  



ПРИНЦИПИ ОФОРМЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ ЦИТУВАННЯ  

 завжди використовувати лапки;  

 повністю прописувати текст згадки;  

 обов'язково вказувати ініціали вченого і ставити їх перед 

прізвищем; ім'я вченого не варто писати повністю, можна 

обійтися тільки ініціалами;  

 не варто починати абзац з цитати або авторського прізвища; 

 дотримуватися одного стилю оформлення цитат.  



Бухарестська  

Декларацію з  

етичних цінностей  

та принципів вищої  

освіти в  

Європейському  

регіоні 

(2004) 

«Етичний кодекс  

ученого  

України» 

(2009) 

 

 
«Проект  

сприяння  

академічній  

доброчесності»  

(2016) 



«…Кожен член академічної та освітньої 

спільноти повинен прагнути до чесності і 

поширювати це прагнення на інших учасників 

освітнього та наукового процесу, послідовно 

утримуючись від брехні, шахрайства, 

крадіжок та інших форм нечесної поведінки, 

що викривляють парадигму освіти і науки….» 

Бухарестська декларація етичних 

цінностей  

і принципів вищої освіти в Європі 

Етичний кодекс ученого України : Постанова загальних зборів НАН 

України 15.04.2009 – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-

18#Text https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002550-09#Text 

       «Проект  сприяння  академічній  доброчесності», 2016. – Проект в 

університетах – Режим доступу: https://saiup.org.ua/pro-proekt/proekt-v-

universytetah/ 
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НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 

1. Закон України «Про вищу освіту» (редакція від 25.09.2020). – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text 

2. Закон України «Про освіту» (редакція від 16.11.2020). – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text 

3. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання 

: ДСТУ 7.1:2006 /  Нац. стандарт України. – [Чинний з 01.07.2007]. – Київ : 

Держспоживстандарт України, 2007. – III, 47 с. –  (Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи) http://www.ukrbook.net/biblzak.html 

4. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках : ДСТУ 7152:2010 / Нац. 

стандарт України. –  [Чинний з 01.10.2010]. – Київ, 2010. – 14 с. – (Інформація та 

документація). 

5. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання : ДСТУ 

8302:2015 / Нац. стандарт  України. – [Чинний з 01.07.2016]. – Київ : УкрНДНЦ, 

2016. – 16 с. – (Інформація та документація) 

6.  Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах [Електронний ресурс] 

: методичні рекомендації / автори-укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; 

редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. 

Бруй ; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; 

Українська бібліотечна асоціація. – Електронні текстові дані (1 файл: 278,97 Кбайт). 

– Київ: УБА, 2016. – 117 с. – Назва з екрана.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/18681 
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ІНФОРМАЦІЙНІ-РЕКОМЕНДАЦІЙНІ 

МАТЕРІАЛИ 

1. SAIUP. Чесність починається з тебе [Електронний ресурс] / Американські ради з 

міжнародної освіти. –  Електрон. дан. – Ukraine, [2016]. – Режим доступа: 

http://www.saiup.org.ua/ (дата звернення: 3.04.2017). – Загол.  з екрана 

2. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / за заг. ред.: Т. В. 

Фініков, А. Є. Артюхов ; Міжнар.  благод. Фонд «Міжнар. фонд. дослідж. освіт. 

політики». – Київ : Таксон, 2016. – 234 с. 

3. Основи академічного письма : метод. рек. та програма курсу / уклад.: Н. Шліхта, І. 

Шліхта. – Київ, 2016. – 61 с. 

4. Стадний Є. Деякі рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в українських 

вищих навчальних закладах  [Електронний ресурс] / Є. Стадний. – Електорн. дан. – 

Ukraine, 2017, http://www.saiup.org.ua/resursy/rekomendatsiyi-shhodo-vprovadzhennya-

etychnyh-kodeksiv-v-ukrayinskyh-  vyshhyh-navchalnyh-zakladah/ (дата звернення: 

12.04.2017). 
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