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Криза академічної доброчесності в Україні
• 1) Загальна криза суспільства, що характеризується толерантністю до 

правового нігілізму, корупції,  численних порушень законодавства і 
етичних норм.

• 2) Відірваність вищої освіти і науки від світової наукової та освітньої 
спільноти, потреб суспільства, економіки та ринку праці. 

• 3) Проблеми законодавства. 
• 4) Неузгодженість вимог до закладів вищої освіти, науково‐

педагогічних працівників та здобувачів освіти з фінансуванням та 
іншим ресурсним забезпеченням вищої освіти і науки. 

• 5) Відсутність законодавчо встановлених вимог і усталених процедур 
оцінювання наукових та навчальних робіт на предмет наявності 
академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації та інших порушень 
академічної доброчесності.

• 6) Внутрішня демотивація викладачів і науковців до дотримання 
принципів академічної доброчесності в умовах низьких зарплат, 
відсутності необхідної для якісних досліджень матеріальної бази, 
якісного зовнішнього оцінювання та зовнішнього запиту на 
результати досліджень.

• 7) Поява нових технологій, що значно полегшують копіювання чужих 
робіт, підміну результатів експериментальних та емпіричних 
досліджень комп’ютерним моделюванням та правдоподібними 
оцінками, редагування графічних, відео‐ та аудіо‐ матеріалів тощо.

• 8) Практика імітації і фальсифікації наукових досліджень з окремих 
наук за часів СРСР, яка набула поширення в останні десятиріччя через 
ігнорування загальновизнаних стандартів якості досліджень та 
значне збільшення питомої ваги досліджень у відповідних напрямах. 



Закон України «Про освіту» (2017)
Стаття 42

Академічна доброчесність –
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. 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» (2017)
Стаття 42



3. Дотримання академічної доброчесності 
здобувачами освіти передбачає:
• самостійне виконання навчальних завдань, 

завдань поточного та підсумкового контролю 
результатів навчання (для осіб з особливими 
освітніми потребами ця вимога застосовується з 
урахуванням їхніх індивідуальних потреб і 
можливостей);

• посилання на джерела інформації у разі 
використання ідей, розробок, тверджень, 
відомостей;

• дотримання норм законодавства про авторське 
право і суміжні права;

• надання достовірної інформації про результати 
власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, 
використані методики досліджень і джерела 
інформації.

Закон України «Про освіту» (2017)
Стаття 42



Порушення академічної доброчесності
(п. 4 ст. 42 Закону України «Про освіту»)



Академічна відповідальність
• На рівні закладів вищої освіти і наукових установ 

академічна відповідальність за порушення 
академічної доброчесності може 
встановлюватися для здобувачів освіти, науково‐
педагогічних, наукових і педагогічних працівників, 
а також для структурних підрозділів відповідних 
закладів освіти (наукових установ).

• На загальнодержавному рівні академічна 
відповідальність може застосовуватися до 
закладів освіти і наукових установ, а також до 
спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій.

• Академічна відповідальність не є різновидом 
юридичної відповідальності і не заважає 
притягненню осіб чи закладів (установ) до 
юридичної (кримінальної, адміністративної, 
цивільної чи дисциплінарної) відповідальності у 
випадках, передбачених законами.



Зміни до Закону України «Про 
вищу освіту»
• Стаття 16. Система забезпечення якості вищої освіти
<…2. Система забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення 
якості) передбачає здійснення таких процедур і заходів:
… 8) забезпечення дотримання академічної доброчесності 
працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у 
тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної 
системи запобігання та виявлення академічного плагіату …>
• Стаття 58. Обов’язки науково‐педагогічних, наукових і 

педагогічних працівників
<1. Науково‐педагогічні, наукові та педагогічні працівники закладу 
вищої освіти зобов’язані:
…31) дотримуватися в освітньому процесі та науковій (творчій) 
діяльності академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання 
здобувачами вищої освіти…>
• Стаття 63. Обов’язки осіб, які навчаються у закладах вищої освіти
<1. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, зобов’язані:
…3) виконувати вимоги освітньої (наукової) програми 
(індивідуального навчального плану (за наявності), дотримуючись 
академічної доброчесності, та досягати визначених для відповідного 
рівня вищої освіти результатів навчання…>



Зміни до інших нормативно‐
правових актів
• Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у закладах вищої освіти (наукових установах) (2016)
<…15. Аспіранти (ад’юнкти) і докторанти зобов’язані виконувати всі обов’язки здобувачів 
вищої освіти, визначені Законом України “Про вищу освіту”. З метою забезпечення 
належного проведення наукових досліджень аспіранти (ад’юнкти) і докторанти також 
зобов’язані:
дотримуватися принципів академічної доброчесності, морально‐етичних норм і 
стандартів поведінки дослідників у відповідній галузі (професії), встановлених закладом 
вищої освіти (науковою установою)…
{Абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ№ 283 від 
03.04.2019}>
• Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти (2019)
<Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна 
доброчесність 
…4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури 
дотримання академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники 
освітнього процесу під час реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує 
академічну доброчесність (насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню 
культуру якості) та використовує відповідні технологічні рішення як інструменти протидії 
порушенням академічної доброчесності…>
• Проєкт Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм 
академічної відпустки (2019) 

<…ІІ. Відрахування осіб, які навчаються у закладах вищої освіти
1. Підставами для відрахування здобувача вищої освіти є:
…6) порушення академічної доброчесності…>



Що слід зробити університетам?
• 1) Створювати і пропагувати чіткі та справедливі правила, норми і 

процедури академічної доброчесності, які є практично 
зрозумілими та можуть бути послідовно втіленими.

• 2) Сприяти поширенню конкретних аспектів академічної 
доброчесності серед усіх сегментів кампусу університету. 
Просвітницька діяльність повинна включати обговорення 
фундаментальних цінностей, висвітлення зв’язку між 
академічною доброчесністю та ширшим колом етичних проблем. 

• 3) Ознайомлювати усіх членів академічної спільноти про 
стандарти академічної доброчесності, так щоб вони сприймали 
очікувані результати як невід’ємні компоненти культури їх 
спільноти. 

• 4) Практикувати дії, прописані у правилах та нормах 
університету, послідовно та прозоро. Надавати підтримку тим, 
хто дотримується норм та правил.

• 5) Розробляти, роз’яснювати та підтримувати неупереджені та 
прозорі системи розгляду порушень академічної доброчесності.

• 6) Бути у курсі сучасних розробок у сфері технологічних та 
освітніх практик задля передбачення підвищених ризиків та 
вирішення потенційних проблем, що стосуються академічної 
доброчесності.

• 7) Регулярно здійснювати оцінку ефективності правил та норм, 
процедур та практик доброчесності. При потребі переглядати та 
вдосконалювати їх задля оновлення та покращення.



Нормативно‐правова база ІДГУ

• Положення про організацію освітнього 
процесу

• Кодекс академічної доброчесності ІДГУ 
• Положення про систему внутрішнього 
забезпечення якості освітньої діяльності 
та якості вищої освіти в ІДГУ

• Положення про систему запобігання та 
виявлення академічного плагіату в ІДГУ



Інституційне забезпечення
• Комісія академічної доброчесності Університету –

колегіальний орган, на який покладені такі завдання: 
– організаційно‐методичне забезпечення виконання прийнятих в Університеті 

стандартів академічної доброчесності;
– виявлення порушень принципів і правил академічної доброчесності з боку 

учасників освітнього процесу;
– розгляд скарг про підозру в застосуванні неетичних практик у навчальній і 

науковій діяльності;
– надання пропозицій адміністрації університету (факультетів) щодо притягнення 

порушників академічної доброчесності до відповідальності й накладання 
відповідних санкцій.

• Центр академічного письма здійснює: 
– інформування здобувачів вищої освіти й науково‐педагогічних працівників про 

нормативні вимоги щодо дотримання правил академічної доброчесності, 
ознайомлення з документами, що регламентують процедури запобігання 
академічного плагіату та встановлюють відповідальність за порушення 
академічної доброчесності;

– індивідуальне консультування студентів, організація семінарів, тренінгів, круглих 
столів і виховних заходів з метою підвищення академічної культури в освітньому 
середовищі й формування практичних навичок написання наукових текстів;

– розробка та поширення методичних матеріалів щодо правил цитування й  
належного оформлення посилань на використані у наукових і науково‐
методичних працях матеріали;

– розміщення всіх навчальних, навчально‐методичних і наукових робіт науково‐
педагогічних працівників, аспірантів та студентів у репозитарії Університету й 
здійснення комп’ютерної перевірки робіт на унікальність з використанням 
системи «Unicheck» з метою виявлення в них ознак плагіату.



Формування компетентностей з 
академічної доброчесності та 
академічного письма
• Проведення «Тижня академічної 

доброчесності»
• Впровадження дисципліни «Основи 

академічного письма» 
• Перевірка навчальних і наукових робіт на 

академічний плагіат
• Проходження онлайн‐курсів
• Проведення тренінгів, семінарів та круглів 

столів, а також зустрічей з координаторами 
SAIUP



Онлайн‐курси
• https://vumonline.ua/course/academic‐
integrity‐at‐the‐university/

• https://courses.ed‐era.com/courses/course‐
v1:AmericanCouncils+AcIn101+AcIn2019/about?fbclid=IwAR3aX
blheimtWH0QGZUq0ko9hBiImjPP4vHV7fpO‐ZJ8tgzpOTiV0CUf‐dc



Використані джерела
• Закон України «Про освіту». URL: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145‐19
• Закон України «Про вищу освіту». URL: 

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556‐18
• Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах). URL: 
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