


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. 



Програмні 

компетентності 

знання загальних 

положень 

академічного письма 

 
 

знання основ академічної 

доброчесності 

володіння 

методиками пошуку 

інформації 

      

знання правил написання                  

наукових робіт 

знання особливостей організації 

роботи над індивідуальним 

завданням 
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Епідемія 

академічного  

плагіату в  

цифрах 
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- вміння робити інформаційний огляд; 

- вміння оформлювати наукову роботу; 

 - вміння користуватися літературними 

джерелами та сучасними системами 

пошуку інформації. 



академічний плагіат 

фабрикація 

обман 

списування 

хабарництво 



• Дослівний плагіат 

• Мозаїчний плагіат 

• Неадекватне перефразування 

• Відсутність посилань на прямі цитати 

• Згадування джерела без посилання 

• Рерайт 

• Створення суміші власного та запозиченого тексту без належного  
цитування джерел 

• Копіювання чужої наукової роботи, чи декількох робіт та оприлюднення  
результату під своїм ім’ям 

• Списування письмових робіт інших студентів, науковців 

• Фальсифікація 

• Реплікація (створення копії) 

• Републікація 



+ позбавлення наданих Академією пільг з оплати навчання;  

+ оголошення письмової догани із занесенням до особової справи 

порушника;  

+ відрахування із закладу освіти. 



виключення із Вченої ради, дорадчих і робочих органів 

Академії або обмеження права на участь у роботі таких 

органів на певний термін;  

письмове попередження;  

позбавлення почесних звань, нагород, стипендій тощо, 

присуджених Академією; 

відмова в присвоєнні педагогічного звання, кваліфікаційної 

категорії;  

звільнення. 



“ … 2.3. Виховання чесності слід починати з себе, а вже потім добиватися її поширення серед  

всіх членів академічної спільноти, не допускаючи ніяких форм обману, брехні, шахрайства,  

крадіжки або інших форм нечесної поведінки, які негативно впливають на якість отриманих  

академічних ступенів. 

 

4.Довіра, яку взаємно поділяють всі члени академічної спільноти є основою для клімату  роботи, 

який сприяє вільному обміну ідеями, творчості та індивідуальному розвитку. 

 

5.Забезпечення справедливості у викладанні, оцінці освітніх досягнень студентів, наукових  

дослідженнях, кар’єрному просуванні персоналу, отриманні будь-яких нагород, відзнак,  

ступенів, повинно ґрунтуватися на законних, прозорих, справедливих, передбачуваних,  

послідовних і об’єктивних критеріях. 

 

6.Вільний обмін ідеями і свобода висловлювань базуються на взаємній повазі, яку поділяють  всі 

члени академічної спільноти, незалежно від їх положення в освітній та науковій ієрархії. Без  

такого обміну рівень академічної та наукової творчості падає. 

 

7.Відповідальність повинні нести всі члени академічної спільноти, що дозволить забезпечити  

підзвітність, вільне вираження поглядів, супротив неправомірним діям…” 



 

довіра 

 
повага 

 

чесність 

відповідальність 

 

справедливість 


