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Академічна доброчесність – сукупність
етичних принципів та визначених Законом
України «Про освіту» 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», ст.42, п.1.)
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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 (Закон України
«Про освіту», ст.42, п.2.)
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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;

• 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;



7

• 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.

Порушенням академічної доброчесності

вважається (продовження):
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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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http://saiup.org.ua
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ПРОПОЗИЦІЯ!

Створити “кодекс честі
наукового та науково-

педагогічного працівника
НАПН України”
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Досвід ІІТЗН НАПН України щодо

реалізації принципів академічної

доброчесності:

1. Перевірка тестів дисертаційних робіт
(автоматизовані системи виявлення збігів
тексту).

2. Перевірка статей електронного фахового
видання.

3. Проведення семінарів.
4. Підготовка аспірантів (модуль “Академічна

доброчесність”.
5. Розміщення публікацій (дисертації, статті, 

монографії та ін.) в Електронній бібліотеці
НАПН України (відкритий доступ).
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Засідання спеціалізованої вченої ради

Інституту
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Всеукраїнський науково-методичний семінар

«Системи навчання і освіти в комп’ютерно

орієнтованому середовищі»
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ВикористанняПрофілі та

сторінки

Звітування Навчання

Аспіранти та
докторанти
створили
профілі у
Google 
Академії

У звітах, 
доповідях, під
час захисту

дисертацій

аспіранти і

докторанти

зазначають свій

h-індекс

Аспіранти і

докторанти

проводять

опитування із

використанням

сервісів Google та

електронних

соціальних мереж

Щомісячно

проводиться

семінар для

молодих вчених

“ ІКТ в освіті та
наукових

дослідженнях” та
майстер-класи

Використання електронних відкритих систем у

підготовці кадрів вищої кваліфікації


