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ПРО ОРГАНІЗАТОРІВ 

Польсько-українська фундація Інститут Міжнародної Академічної та 

Наукової Співпраці (ІМАНС, REGON 36590701300000 ) є неурядовою та 

некомерційною організацією, створеною на засадах добровільності, гуманності 

та гласності. Метою створення та діяльності ІМАНСу є сприяння розвитку 

потенціалу та підвищення академічної мобільності науковців та фахівців на 

арені міжнародної освіти. 

Місце проведення стажування: державний вищий навчальний заклад 

Республіки Польща - Духовна Академія Університету Кардинала Стефана 

Вишинського у Варшаві (REGON 006237430). 

Проходження стажування забезпечує освітня Fundacja ADD (Варшава, 

KRS: 0000502104), метою діяльності якої є сприяння адаптації та інтеграції 

українських мігрантів за кордоном. 
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Смотр О.О., 

к.т.н, доцент кафедри УПІТтаТ 

Львівський державний університет 

безпеки життєдіяльності 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ІСТОРІЯ, ПРОБЛЕМИ, МАЙБУТНЄ 

ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО ПРОСТОРУ 

На сьогодні, в умовах глобалізації та стрімкого входження Інтернет 

ресурсів та медіапростору в наше повсякчасне оточення, а як наслідок, вільний 

доступ до інформаційних сховищ та продуктів інтелектуальної власності. Ми 

все частіше зустрічаємося з такими поняттями, як "плагіат", "самоплагіат", 

"академічна доброчесність". Однак, навіть в освітньому середовищі, доволі 

часто, можна зустрітись з розмитими та двоякими трактуваннями цих понять та 

їх асоціацією у свідомості громадян лише з моральними засадами [1].  

Для початку розглянемо саме значення цих термінів. Плагіат, згідно з 

трактуванням, наведеним у великому тлумачному словнику сучасної 

української мови, – це «привласнення авторства на чужий твір науки, 

літератури, мистецтва або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську 

пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання 

на автора» [2]. Таке трактування терміну «плагіат» було надано в XVII ст., в 

римському праві ж «plagium» означало «злочинний продаж у рабство вільної 

людини» [3]. Перші прояви плагіату були зафіксовані в літературному жанрі, 

ще у середньовіччі, як стверджують деякі літературознавці: «Проблема плагіату 

в літературі, … існує рівно стільки, скільки і сама література» [4]. В 

нормативних документах на теренах України визначення цього терміну вперше 

з'явилося в липні 2001 року в новій редакції Закону України «Про авторське 

право і суміжні права».  

Чітке визначення поняття «Академічна доброчесність» було дано у (п. 4, 

статті 42) Закону України «Про освіту» [5]. Академічна доброчесність – це 

сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 
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провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень [5]. З даного 

означення поняття «академічної доброчесності» чітко видно, що воно базується 

не лише на моральних засадах, а й на нормативно-правових документах, щодо 

інтелектуальної власності та авторських прав. 

Види порушень академічної доброчесності,  зазначені у п. 4, статті 42 

Закону України «Про освіту» [5] можна розділити на три основні категорії  

рисунок 1. 

 

Рис. 1. Види порушень академічної доброчесності 

 

Більш розгорнуту класифікацію [6] категорії обман відображено на 

рисунку 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Класифікація форм плагіату з категорії обман  
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Що ж обумовлює існування та поширення такого явища, як «плагіат» у 

високорозвиненому, цивілізованому суспільстві? Мабуть, основні причини 

можна розділити на дві категорії.  

Перша – це не усвідомлення самої проблеми плагіату та її наслідків для 

розвитку суспільства.  Більшість інформації на сьогодні ми черпаємо із 

всесвітньої павутини мережі Інтернет. На сьогодні Інтернет, це наче кладова 

усіх знань суспільства, яка спільно накопичується та спільно використовується, 

де доволі складно встановити першоджерело та авторське право. Тому можна 

говорити про ненавмисне (неусвідомлене) вчинення плагіату. 

Друга – навпаки, свідоме привласнення чужих наукових чи творчих 

досягнень, з метою збагачення, прагнення визнання в соціумі тощо, 

загалом, з метою отримати максимальний результат при мінімальних 

зусиллях. 

Підсумовуючи вищенаведене, слід зазначити, що для викорінення 

плагіату, обумовленого першою причиною (неусвідомленого плагіату) – 

потрібно працювати над підвищенням інформаційної культури суспільства. 

Починаючи з середньої школи, роз’яснювати учням, поняття інтелектуальної 

власності та проявів плагіату. Заохочувати їх до аналізу отриманої з мережі 

інформації, а не до її констатації та клонування. У студентському ж середовищі 

необхідно працювати над підвищенням рівня інформаційної культури, шляхом 

впровадження курсів з вивчення понять академічної доброчесності, 

розповсюдження навчальних матеріалів із зазначеної тематики, проведення 

тематичних конференцій та семінарів тощо. 

 Стосовно викорінення такого явища, як усвідомлений плагіат, необхідно 

в правовому полі підвищувати відповідальність за свідоме привласнення чужих 

наукових чи творчих досягнень. Та працювати над підвищенням морально-

етичних норм суспільства в царині академічної доброчесності, формувати 

несприйняття та осудження будь-яких проявів плагіату. 
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УПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ  

В ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ 

 

Освітній процес у сучасному просторі вимагає інтерпретації, аналізу й 

оцінки існуючих даних та теорій щодо продуктів інтелектуальної власності без 

привласнення та запозичення чужих ідей, що відповідає принципам академічної 

доброчесності, проблема якої набуває все більшої актуальності. 

Останнім часом в Україні тема академічної доброчесності привертає 

увагу освітньої-наукової спільноти. Про останнє свідчать як конкретні дії 

держави (стаття 42 Закону України «Про освіту») [1], так й університетів про 

затвердження відповідних положень, прийняття кодексів академічної етики та 

передплати на «антиплагіатні» комп’ютерні системи, так і прописування змісту, 

складових академічної доброчесності, видів її порушення. 

У зв’язку з ситуацією, що склалась в Україні, із метою удосконалення 

освіти, з 2016 року деякі вищі навчальні заклади стали учасниками Проекту 

сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity 

in Ukraine Project – SAIUP), що розпочали Американські ради з освіти за участі 

Міністерства освіти і науки України та за підтримки Посольства Сполучених 

Штатів Америки. У рамках Проекту студенти та науково-педагогічні 

працівники отримують практичні знання та навички про основні принципи 

поняття «Академічна доброчесність», а також план дій по впровадженню цих 

принципів у вищі навчальні заклади, що має зіграти одну з визначальних ролей 
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у трансформації українського суспільства – змінюючи систему вищої освіти, 

він одночасно змінюватиме суспільні цінності, носіями яких стануть 

випускники та студенти університетів. 

Зокрема, у Харківському національному медичному університеті 

запроваджено систему «Антиплагіат», що регламентовано наказом ректора 

Володимира Миколайовича Лісового № 346 від 25.10.2018р. «Про 

затвердження Положення про порядок перевірки у Харківському 

національному медичному університеті текстових документів – дисертаційних 

робіт, звітів за науково-дослідними роботами, наукових публікацій, матеріалів 

наукових форумів, навчальної літератури, навчально-методичих видань та 

засобів навчання на наявність текстових запозичень» [2]. 

У даному Положенні наведено визначення термінів, що 

використовуються, представлено порядок проведення перевірки і умови здачі 

(подання) робіт, наведені загальні засади перевірки текстових документів на 

наівність плагіату, що здійснюється в університеті за допомогою антиплагіатної 

інтернет-системи StrikePlagiarism.com, на використання якої укладено 

відповідний договір. Наказом ректора Харківського національного медичного 

університету призначені відповідальні за перевірку документів на наявність 

текстових запозичень, а порушення принципів академічної доброчесності 

розглядається як порушення трудової дисципліни, яке передбачає надання 

пояснювальної записки про причини плагіату на і’мя ректора, за підсумками 

розгляду якої на автора може бути накладено дисциплінарне стягнення. 

Отже, є сподівання, що робота, що проводиться у цьому напрямку, 

сприятиме поліпшенню ситуації як у Харківському національному медичному 

університеті, так і в Україні в цілому. 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Голос 

України. 2017. 27 верес. (№ 178-179). C. 10–22. 

2. Про затвердження Положення про порядок перевірки у 

Харківському національному медичному університеті текстових документів – 
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дисертаційних робіт, звітів за науково-дослідними роботами, наукових 

публікацій, матеріалів наукових форумів, навчальної літератури, навчально-

методичих видань та засобів навчання на наявність текстових запозичень: наказ 

ректора ХНМУ від 25.10.2018р. № 346. Офіційний сайт ХНМУ. 2018.  
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ДОСВІД ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ 

ПЛАГІАТУ У НАУКОВИХ ПРАЦЯХ 

СПІВРОБІТНИКІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Академічна доброчесність є однією з головних умов ефективної інтеграції 

суб’єктів вітчизняного освітнього середовища у світову освітню спільноту. На 

рівні держави це питання постійно висвітлюється і обговорюється, при цьому 

Міністерство освіти і науки України систематично звертає увагу керівників 

освітніх установ на необхідності дотримання положень академічної 

доброчесності. У більшості провідних закладів вищої освіти України з метою 

дотримання основних положень Законів України «Про вищу освіту», «Про 

освіту», «Про авторське право і суміжні права» розроблені та функціонують різні 

системи запобігання та виявлення плагіату у наукових працях різного рівня. 

Стосовно досвіду Хмельницького національного університету у 

формування положень дотримання академічної доброчесності, у 2010 році почала 

використовуватися система Anti-Plagiarism. Застосування цієї системи дозволяє 

здійснювати перевірку: дипломних проектів і робіт студентів, дисертаційних робіт 
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здобувачів наукових ступенів, наукових та методичних праць викладачів, 

програмного коду написаного різними мова програмування (C, C++, C#, Java 

тощо) у дипломних проектах (роботах), результатом яких є програмний продукт; 

виявляти випадки плагіату, навмисно перекрученого тексту; запобігати випадкам 

порушення законодавства та настанню юридичної відповідальності [1]. 

Враховуючи загальносвітові тенденції, можна стверджувати, що 

альтернатив застосуванню систем запобігання плагіату у навчальному процесі та 

науковій діяльності освітніх закладів сьогодні немає. Досвід використання 

системи Anti-Plagiarism доводить ефективність використання таких систем для 

підвищення якості освітнього процесу. Оптимальні функціональні можливості 

системи, накопичена база даних, кількість під’єднаних освітніх закладів та 

користувачів дозволяє позиціонувати систему Anti-Plagiarism Хмельницького 

національного університету як затребувану систему запобігання плагіату в 

освітньому середовищі України [2, 3].  

На рівні університету постійно проводиться формування нормативної бази, 

щодо запобіганню проявів плагіату та академічної недоброчесності. Так, 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту», було розроблено Тимчасове 

положення про запобігання та виявлення плагіату у Хмельницькому 

національному університеті [4]. Згідно з цим положенням об’єктами виявлення 

плагіату є результати діяльності учасників освітнього процесу: навчальної 

(здобувачі вищої освіти), наукової (науково-педагогічні, педагогічні працівники, 

здобувачі вищої освіти та наукових ступенів магістра, доктора філософії, доктора 

наук), навчально-методичної (науково-педагогічні, педагогічні працівники та 

співробітники Університету). 

Перевірку на академічний плагіат дисертаційних робіт і авторефератів, 

згідно з чинним законодавством, організовують голови спеціалізованих вчених 

рад. 

Для надання навчальній книзі (підручнику, навчальному, навчально-

методичному посібнику, конспекту лекцій тощо) грифу вченої ради університету 

та друку навчально-методичного видання у редакційно-видавничому відділі 
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Університету як обов’язковий елемент встановлено експертизу – перевірку змісту 

видання на наявність плагіату. Перевірка видання на академічний плагіат 

здійснюється на базі даних електронної бібліотеки Університету впродовж 2-х 

робочих днів. За результатами перевірки видання автору видається довідка [4]. 

Основні постулати академічної доброчесності стосуються не лише праць 

студентів та здобувачів наукових ступенів. На всіх рівнях управління 

університетом та безпосередньо у освітньому процесі акцентується увага на 

необхідності вільного доступу освітянської спільноти до текстів наукових робіт. 

Тому, усі наукові праці, навчальні, навчально-методичні видання 

співробітників (за згодою) та здобувачів вищої освіти підлягають публікації в 

репозитарії або електронній бібліотеці Університету. Перед розміщенням робіт у 

репозитарії вони проходять перевірку на наявність плагіату із залученням ресурсів 

мережі Internet. Редакційно-видавничий і навчально-методичний відділи 

контролюють процес видання та розповсюдження навчальних, навчально-

методичних матеріалів з уніфікованим визначенням вимог щодо належного 

оформлення посилань на матеріали, використані у письмових роботах [5]. 

Отже, не зважаючи на низку ефективних заходів щодо дотримання основ 

академічної доброчесності у Хмельницькому національному університеті та 

формуванні основних підходів на загальнонаціональному рівні, необхідно: 

1. Удосконалювати технічні засоби виявлення та боротьби з проявами 

плагіату. 

2. На загальнонаціональному рівні чітко визначити інформаційну 

платформу для перевірки наукових текстів на наявність плагіату. 

3. Посилити відповідальність осіб задіяних у освітньому та науковому 

процесах за можливе виявлення плагіату в академічних текстах. 

4. Удосконалити систему оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників з акцентом на якісну (а не кількісну) складову їх 

діяльності. 
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Вертеш- Гапак О.Е., 

                                                                                 викладач німецької мови,  

вищої кваліфікаційної категорії 

                                                           Ужгородської загальноосвітньої   

спеціалізованої школи-інтернату з 

                                           поглибленим вивченням окремих предметів  

 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ 

ДОБРОЧЕСНОСТІ В  ОСВІТНЬОМУ ТА НАУКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Стрімкий розвиток інноваційних технологій ,необмежений доступ до 

різних джерел допомагають в роботі, проте дуже часто, на жаль, має місце 

плагіат: не просто використання чужої інтелектуальної праці, а й її 
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привласнення. Постає запитання: Як запобігти цьому поширеному явищу? Як 

правильно використовувати інформацію інтернет – ресурсів? Яким чином 

посприяти імплементації академічної доброчесності в освітньому та науковому 

середовищі?  

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. 

Згідно статті 42, дотримання академічної доброчесності 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 результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

Порушенням академічної доброчесності вважається: академічний плагіат, 

самоплагіат, фальсифікація, списування та обман. 

З вищенаведеного варто підкреслити, що форми обману це академічний 

плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування. 

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; 
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- позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи 

займати визначені законом посади. 

Глибоко переконана, що принципи академічної доброчесності необхідно 

імплементувати в освітньому та науковому просторі, починаючи з навчання в 

школі, через проведення просвітницької роботи з здобувачами освіти, 

наприклад, до інваріантної чи варіативної частини програми включити 

обов’язково курс, який базуватиметься на вивченні правознавства, а саме: 

статтей Конституції Закону України, в яких йдеться про адміністративну 

відповідальність при порушенні академічної доброчесності. 

В спеціалізованій школі-інтернаті з поглибленим вивченням окремих 

предметів, де я викладаю німецьку мову, діє шкільний євроклуб “Інтеграція”, 

головою якого я є. Поруч з темами про Євроінтеграцію, Європейські цінності 

життя, Європейські інституції, має місце і питання академічної доброчесності, 

яке ми розглядаємо зазвичай в першому семестрі, так як здобувачі освіти 

займаються на базі МАН пошуковою роботою та написанням науково-

дослідницьких робіт та успішно стають призерами Малої Академії наук. 

Мною було проведено опитування з питання академічної доброчесності в 

навчальному закладі, а саме - учні 10-11 класів відверто відповідали на наступні 

запитання: 

1. Чи знайомі ви з поняттям “Академічна доброчесність”? (68% дали 

стверджувальну відповідь). 

2. Чи чули про статтю 42 Закону України про освіту? (33% дали 

стверджувальну відповідь). 

3. Чи використовували ви інформацію з інтернет- ресурсів без посилання 

на автора? (72% опитуваних відповіли, що таке траплялося). 

4. Чи вважаєте ви за потрібне поглибити знання та бути проінформованим 

з питання академічної доброчесності? (98 % відповіли “ТАК”) 

 Саме інформованість людини в будь-якому питанні у різних сферах 

життя сприяє обізнанню та носить  превентивний характер, що дає змогу 

уникнути помилок. 
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Проте іноді знаючи, людина навмисно припускається помилок. В 

основному, при обговоренні даного питання, здобувачі освіти пояснювали це 

страхом отримати погану оцінку, браком часу, ”полегшенням роботи”, лінню, 

занадто великим обсягом інформації. При виконанні домашніх завдань 

вдавалися до списувань, пояснивши тим, що предмет не потрібний. 

Вважаю, що важливо не тільки спостерігати, чи застосовуються 

покарання щодо правопорушників, а й проводити кампанії (інформування та 

тренінги) серед школярів, щоб покращити їх знання на цю тему, і щоб в 

майбутньому вони перенесли свої здобуті знання та здорові навички навчання 

до ВУЗів.  

Слід наголосити, що академічна доброчесність, чесне здобуття якісної 

освіти є ключем до успіху України, а здобувачі освіти готові зробити крок на 

зустріч змінам і почуватися більш комфортно, висловлюючи власну думку, 

здобуваючи якісну освіту, покладаючись на власні сили. 

Переконана, що для отримання відповіді на запитання імплементації 

академічної доброчесності, потрібно перш за все керуватись статтями 

Конституції, бути чесним перед собою та іншими, поважати чужу працю і 

переймати європейський досвід. 
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АКАДЕМІЧНІСТЬ ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК НАЦІОНАЛЬНА 

ПОТРЕБА 

 

На даний час українська держава продовжує складний період 

національного розвитку і становлення незалежності. Враховуючи численні 

негативні характеристики періоду змін, особливо актуальним стає питання 

авторитету національної системи освіти та її пріоритету при виборі закладів для 

навчання. Поряд з багатьма складовими, що визначають престижність окремих 

ВУЗів, важливим є наслідування навчальними закладами принципів 

академічної доброчесності. В основу визначення цього поняття покладено 

сполучення наступних чеснот: чесності, довіри, справедливості, поваги, 

відповідальності та мужності [1, с.11].  

Однак, формується доброчесність ще задовго до вступу у ВУЗи, 

насамперед в сім`ї, на добрих прикладах, на християнській вірі, в базових 

навчальних закладах, в суспільстві. Суспільство не ідеальне, а життя постійно 

ставить людину перед вибором правильних рішень і дій, і тільки виховання на 

принципах християнства та дотримання закону веде до утвердження високих 

етичних та моральних цінностей. 

Академічна доброчесність – вищий щабель реалізації цих якостей. Вища 

школа – це своєрідна модель суспільства [1, с.98]. Як правило, студенти ВУЗів 

– дорослі, сформовані особистості, здатні аналізувати та обирати життєві 

пріоритети і в подальшому впроваджувати їх в різних сферах в якості 

представників національної еліти. Тому, навчання в університетах з 

дотриманням високих морально-етичних норм – шлях до формування 

правильного світогляду, відчуття відповідальності за збереження та передачу 

системи правильних життєвих цінностей наступним поколінням та підвищення 

авторитету України в світі. 
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За твердженням Б. Кларка, академічна доброчесність забезпечується 

професійною поведінкою в сфері викладання, управлінської діяльності та 

дослідницької роботи [1, с.12].  

Помилково заздалегідь чекати від абсолютно всіх учасників навчально-

педагогічного процесу слідування принципам академічної доброчесності, проте 

можливо зробити ці принципи умовою для навчання чи роботи у ВУЗі.  

Стосовно сфери викладання відображенням академічної доброчесності 

може бути рівень знань студентів з кожного предмету, оскільки цей показник 

характеризує як педагогічні якості викладача, так і старання тих, хто 

навчається. Поверхневе відношення до навчання чи викладання нівелює 

сподівання держави отримати спеціалістів в різних галузях та компрометує 

освітні заклади України загалом. 

Управлінська діяльність оцінюється показниками ефективності роботи 

різних підрозділів. Академічна доброчесність в даному випадку реалізується 

через організаторські та особисті якості керівника, вміння створити атмосферу 

співпраці та взаємодопомоги, дотримання принципів справедливості.  Зберігає 

актуальність вислів Е.Рузвельт: “Справедливість не може бути однобокою, вона 

стосується обох сторін”[1, с.100]. 

В дослідницькій роботі прикладом порушення принципів академічної 

доброчесності є плагіат. Часто випадки плагіату викриваються при  виконанні 

дисертаційних робіт для здобуття вчених ступенів.  

Згідно  закону України «Про освіту» (п.4, статті 42) академічний плагіат – 

це 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 [2, с. 42]. Розрізняють три основні типи 

плагіату:  

1. Копіювання чужої роботи (як без, так і з відома) та оприлюднення її 

під своїм іменем. 
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2. Представлення суміші власних та запозичених в інших аргументів 

без належного цитування джерел. 

3. Перефразування чужої роботи без належно оформленого посилання 

на оригінального автора або видавця. 

Засобами, направленими на відновлення принципів академічної 

доброчесності можуть бути напрацювання запозичені в університеті Джорджа 

Вашингтона (США) [1, с.67]. Зокрема, для оптимізації навчально-педагогічного 

процесу рекомендовано:  

  створення кодексу поведінки студента; 

  впровадження в користування довідника прав та обов’язків   

студентів та викладачів; 

  створення Ради академічної чесності. 

Для покращення управлінських якостей керівникам можливо 

рекомендувати курси управління персоналом та психологічні тренінги.  

Для зменшення випадків академічного плагіату корисно забезпечити 

науковців методичними рекомендаціями щодо правильного використання та 

посилання на результати досліджень інших авторів, а також ознайомити з 

методами адміністративної та кримінальної відповідальності за незаконне 

використання та привласнення результатів чужої праці. З цією ж метою 

доцільно активно використовувати автоматичні системи визначення плагіату в 

електронних документах. Дієвим механізмом антиплагіату є створення 

електронних архівів інтелектуальних продуктів науковців університетів [3, с.3]. 

Таким чином, для контролю слідування морально-етичним нормам при 

освітніх закладах рекомендовано створити окремі підрозділи перевірки та 

моніторингу відповідності учасників освітнього процесу принципам 

академічної доброчесності для підвищення авторитету та престижу 

національної системи освіти.  
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http://conf.nlu.edu.ua/bis-2016/paper/viewFile/3913/600. 
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АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЯКІ ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ ФОРМУВАННЮ 

КУЛЬТУРИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ БАКАЛАВРІВ В 

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

 

Відповідно до законодавства України, забезпечення академічної 

доброчесності включає дотримання етичних принципів та визначених законом 

положень, які дозволяють забезпечити довіру до результатів навчання та/або 

наукових (творчих) досягнень [1]. Високий рівень культури академічної 

http://conf.nlu.edu.ua/bis-2016/paper/viewFile/3913/600
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доброчесності студентів є запорукою створення наукового суспільства 

сучасного формату, яке з повагою ставиться до досягнень попередників та 

цінує нові знання. Формування висококваліфікованих спеціалістів в галузі 

інформаційних систем, в тому числі, і майбутніх науковців, в рамках сучасного 

освітнього процесу в Україні забезпечується відповідними навчальними 

планами. Але, окрім професійних знань, студенти повинні ще на рівні 

бакалавра опанувати основні норми та принципи академічної доброчесності, 

знати та використовувати прийоми академічного письма [2, с.3]. 

Питому вагу фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів в 

галузі інформаційних технологій становить практична складова. Розглянемо 

детальніше деякі моменти, пов’язані із особливостями її організації, та впливу 

цих процесів на формування культури академічної доброчесності. 

Традиційною формою закріплення практичних навичок з таких 

навчальних дисциплін, як «Вища математика», «Дискретна математика» тощо, 

є розрахункова робота. В завданні до такої роботи студентові надаються описи 

методів, формули, схеми алгоритмів тощо, а також набори даних для 

розрахунку (індивідуальні чи загальні на групу). У звіті з розрахункової роботи, 

як правило, акцент робиться на правильність застосування відомих методів, а 

не на оригінальність роботи, тому звіти студентів дуже часто відрізняються 

лише безпосередньо розрахунковою частиною, а описова частина звіту є копією 

інформації із джерел, рекомендованих у відповідній методичній документації, 

або Інтернет-джерел за темою роботи.  

При виконанні лабораторних та практичних робіт, пов’язаних із 

використанням програмних пакетів (наприклад, Mathcad, MatLab, Visio, CASE-

систем та ін.), основну частину звіту складають результати виконання роботи 

безпосередньо в додатку (екранні форми, розроблені схеми, моделі тощо). 

Текстова частина в звіті або взагалі відсутня, наприклад, коли студент надає 

викладачеві усні пояснення в процесі захисту роботи, або її доля по 

відношенню до загального обсягу звіту є дуже невеликою. 
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Значна частина дисциплін професійної підготовки бакалаврів в галузі 

інформаційних технологій включає лабораторні та практичні роботи, які 

передбачають написання програмного коду із використанням різних мов 

програмування, наприклад «Програмування», «Алгоритми та структури даних», 

«Системне програмування» тощо. В подібних роботах студенти дуже часто 

використовують наступний підхід – програма пишеться на основі готових 

фрагментів коду, які наведені у відповідних методичних рекомендаціях до 

роботи, або із використанням коду програм, які можна знайти у вільному 

доступі в Інтернеті, наприклад, на GitHub або форумах розробників з 

відповідної мови чи технології програмування. Звіти з таких лабораторних чи 

практичних робіт можуть взагалі не оформлюватися у звичайному форматі – 

вони складаються тільки з вихідних кодів програм і взагалі не містять 

текстового опису в звичайному розумінні, окрім коментарів безпосередньо в 

програмі або короткого опису, яким супроводжується завантаження програми 

на хмарний ресурс. 

Практика, як окремий вид навчальної роботи (ознайомча, навчальна, 

виробнича, переддипломна та інші різновиди практик, необхідні для 

формування професійних компетенцій майбутнього фахівця) передбачається 

навчальними планами спеціальностей не частіше, ніж один раз на навчальний 

рік, і дуже часто, оформлення звіту з практики стає першою роботою, в якій 

студентам доводиться повноцінно застосовувати навички академічного письма.  

Узагальнюючи вищезазначені особливості практичної складової 

дисциплін фундаментальної та спеціальної підготовки бакалаврів в галузі 

«Інформаційні системи», можна виділити наступні чинники, які виступають 

перешкодами на шляху формування культури академічної доброчесності 

студентів: 

 використання шаблонних завдань, які не вимагають від студенів 

дослідницької діяльності, а лише «підстановки» значень з індивідуального 

варіанту, з одного боку дозволяє за короткий термін сформувати у студентів 
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навички до застосування певних алгоритмів дій в професійній сфері, але з 

іншого боку не спонукає до розвитку навичок академічного письма; 

 при застосуванні в розрахункових, практичних та лабораторних 

роботах відомих методів, моделей, алгоритмів від студентів дуже часто не 

вимагається їх перефразувати або правильно процитувати: в більшості випадків 

викладач робить акцент на результатах роботи (правильність розрахунків, 

працездатність програмного коду тощо),  таким чином, створюються 

передумови для недоброчесного використання джерел (плагіат); 

 лабораторні та практичні роботи не завжди передбачають формування 

підсумкового звіту, в якому б студент міг застосувати навички академічного 

письма; 

 схема виконання лабораторних та практичних робіт, які пов’язані із 

написанням програмного коду, часто передбачає застосування чужих розробок, 

в які студентом вносяться мінімальні правки або ці фрагменти 

використовуються в первинному виді без посилань на авторів (наприклад, 

фрагменти, надані викладачем у методичних вказівках) – це може створити у 

студентів погану звичку використовувати у такий спосіб не тільки коди 

програм, а й наукові джерела. 

Для підвищення культури академічної доброчесності бакалаврів галузі 

знань «Інформаційні технології» та спираючись на програму курсу «Основи 

академічного письма» [3] пропонується застосування наступних форм 

організації роботи зі студентами: 

 введення в програму кожної з дисциплін фундаментальної та 

професійної підготовки мінімум однієї творчої роботи у вигляді аналітичного 

звіту, наукового есе чи інших форм, які передбачають розвиток академічного 

письма; 

 спонукання студентів до опанування навичок пошуку та аналізу 

інформаційних джерел шляхом заохочення у вигляді додаткових балів з 

дисципліни; 
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 організацію наукових гуртків поза межами навчального плану, які 

присвячені нюансам роботи з інформаційними джерелами, питанням 

інтелектуальної власності (в тому числі, авторське право [4, с.80] на програми), 

академічного плагіату та засобам боротьби з ним (в тому числі, програмним). 

Зазначені заходи дозволять знизити вплив негативних чинників, що 

заважають  розвитку культури академічної доброчесності серед бакалаврів 

галузі «Інформаційні технології». 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Закон України «Про освіту» (2018) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

2. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки 

принципів академічної доброчесності: лист Міністерства освіти і науки України 

від 23.10.2018 р. № 1/9-650.  

3. Шліхта Н., Шліхта І. Основи академічного письма: Методичні 

рекомендації та програма курсу. – К., 2016. – 61 с. 

4. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети 

поширення серед молодих вчених: кол. моногр. / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. 
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ДОТРИМАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ЯК НЕВІД’ЄМНОЇ 

СКЛАДОВОЇ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 

Плагіат – це умисне привласнення авторства чужого або запозиченого 

твору, науки або думок, мистецтва або винаходів. Плагіат може бути 

порушенням авторсько-правового або патентного законодавства використання 

якого може потягти за собою юридичну відповідальність.  

З іншого боку, плагіат може бути і в таких галузях, на які не поширюється 

дія будь-яких видів інтелектуальної власності, наприклад, в математиці та 

інших фундаментальних наукових дисциплінах. Найбільш часто плагіат 

виражається в публікаціях чужого твору або чужих ідей під своїм ім'ям, а також 

в запозиченні фрагментів чужих творів без зазначення джерела запозичення.  

В залежності від виду діяльності та сфери застосування, плагіат умовно 

можна розділити на чотири види, де кожен з цих видів має своє цільове 

призначення:  

- професійний – передбачає присвоєння інтелектуальних, творчих, 

професійних досягнень інших осіб в професійних цілях (мета – авторитет, 

заробіток, нагороди, визнання тощо); 

- освітньо-науковий плагіат (академічний) – відповідно до ч. 4 ст. 42 

Закону України «Про освіту», академічним плагіатом є «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 
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зазначення авторства» [1]. Аналогічне формулювання містить ч. 6 ст. 69 

чинного Закону України «Про вищу освіту» [2]. 

- соціальний плагіат – виникає в побутових відносинах. Він є тим 

самим що і «професійний» але не стосується професійної діяльності; 

- нормативний плагіат – привласнення законодавчих, юридичних, 

методичних, наукових, практичних напрацювань. Його різниця полягає в тому, 

що він є загальним без приналежності до чогось або когось. Наприклад: 

привласнення програми розвитку пенсійної системи або оприлюднення за своїм 

авторством розробленої методики вирішення спорів в сімейному законодавстві 

[3]. 

В Національній академії Державної прикордонної служби України імені 

Богдана Хмельницького функціонує наукове товариство курсантів, студентів, 

слухачів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених. Це – добровільне 

об’єднання слухачів, курсантів, студентів, ад’юнктів, докторантів і молодих 

вчених Національної академії, яке забезпечує захист прав та інтересів осіб, які 

навчаються або працюють у Національній академії, зокрема щодо питань 

наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями. 

Основними завданнями наукового товариства є: 

- сприяння поглибленому вивченню та засвоєнню дисциплін 

навчального плану, нових форм оперативно-службової діяльності Державної 

прикордонної служби України і воєнного мистецтва, вітчизняної та іноземної 

техніки та озброєння, досвіду охорони державного кордону; 

- формування у курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів, докторантів 

і молодих вчених наукового світогляду, високих військово-ідеологічних 

якостей;  

- опанування основ методик та навичок самостійних наукових 

досліджень і розробки військово-наукових тем; 

- розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей 

курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених у 

вирішенні практичних завдань; 
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- розширення теоретичного кругозору та наукової ерудиції 

майбутнього фахівця; 

- узагальнення передового досвіду командирів та органів управління 

щодо навчання і виховання особового складу; 

- розвиток винахідницької та раціоналізаторської роботи серед 

курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених, 

спрямованої на вдосконалення якості навчання особового складу, технічних 

засобів охорони кордону, елементів навчально-матеріальної бази; 

- популяризація наукових і технічних знань, а також проведення 

військово-патріотичної роботи; 

- підготовка з числа найбільш здібних слухачів, курсантів, і студентів 

резерву наукових і науково-педагогічних кадрів. 

Основною формою наукової роботи курсантів, студентів, слухачів, 

ад’юнктів, докторантів і молодих вчених є робота в гуртках наукового 

товариства. Вона містить: 

- написання рефератів, наукових праць з конкретної теми в процесі 

вивчення дисциплін; 

- виконання лабораторних, практичних, семінарських і самостійних 

завдань, контрольних робіт, що містять елементи проблемного пошуку; 

- виконання нетипових завдань дослідницького характеру в період 

стажування у підрозділах Державної прикордонної служби України; 

- участь у винахідницькій і раціоналізаторській роботі; 

- підготовку та захист курсових і дипломних робіт, пов’язаних із 

проблематикою наукових досліджень кафедр. 

В Національній академії щорічно проводиться конкурс на кращу наукову 

роботу серед членів наукового товариства з метою активізації науково-

технічної творчості, пошуку обдарованих талановитих курсантів, студентів, 

слухачів і підвищення престижу наукової діяльності серед тих, хто навчається, 

як найважливішої складової успішного опанування спеціальності, а також з 
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метою оперативного використання їх творчих доробків як у науці, так і в 

освітньому процесі. 

Для організації належного розгляду, рецензування поданих на конкурс 

робіт, аналізу їх рівня, нарахування балів і попереднього підбиття підсумків 

конкурсу, оформлення відповідної документації створюється конкурсна 

комісія. 

Конкурсна комісія розглядає подані на конкурс праці, оцінює їх та 

визначають кращі наукові роботи. При визначенні кращих наукових робіт, які 

були подані на конкурс, враховується: 

- актуальність; 

- наявність нового матеріалу у вирішенні наукових питань; 

- практична цінність для органів охорони державного кордону; 

- можливість застосування у освітньому процесі; 

- дотримання засад академічної доброчесності; 

- інформативність та якість виконання [4, с.4]. 

Таким чином можна підсумувати, що одним із критерієм освітньо-

наукової діяльності є дотримання авторського права на наукову роботу. 

Створення комплексної системи запобігання плагіату в навчальних закладах 

підвищить рівень освітньої та наукової діяльності, а також дозволить авторам 

захистити свої здобутки від привласнення отриманих результатів іншою 

особою чим буде досягнутий відповідний рівень академічної доброчесності. 
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ACADEMIC INTEGRITY 

AS A PRINCIPLE OF CONSIOUS SOCIETY DEVELOPMENT 

 

Problems caused by non-compliance with the principles of academic integrity 

have become the subject of scientific research and discussion on various academic 

platforms in Ukraine. The results of previous researches can be considered as 

exhaustive because of the complexity and heterogeneity of the problem. The 

overcoming of academic dishonesty requires, above all, an appeal to the dignity of a 

person, to his self-respect and respect for others. 

Academic integrity is a system of ethical principles that provides the basis for 

each aspect at all levels of education. Considering academic dishonesty as a fraud, 

society is now faced with this problem at all levels of personality development. 

The development of a young child even in a pre-school institutions should be 

aimed at raising such standards as trust, justice, respect, responsibility and courage. 

By developing such values and virtues at the initial stage of personality formation, we 

can get a positive result in future. The role of early education of children and their 

comprehensive development are considered in academic and legal texts, but they are 
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not always specified in educational practice in children's and preschool institutions 

[1, 2].  

We believe that reading, research and debate that are developed by teachers are 

mandatory, because through their practice, special programs for early education of 

children are set up. It encourages them to develop positively, characterizing how they 

relate to the world, people, and involved in the process, as they will in future 

gradually understand themselves [3,1]. 

At all levels of personality development from school to university, academic 

and scientific activities should be directed not only to control academic integrity, but 

also to motivate its compliance. Academic non-integrity, realized or not realized, is a 

comprehensive problem for universities around the world. Developing methods to 

reduce dishonest behavior requires understanding the factors that affect academic 

dishonesty.  

The study of this problem in the world was largely initiated by scientists from 

English-speaking countries, especially Great Britain, North America and Australia. 

So, according to Brian Martin’s researches (University of Southern Australia) there 

are five obstacles to academic honesty: fear, double standards, personal relationships, 

formal processes, and corruption in power. And if they are overcome – the problem 

will be solved [4]. 

Jane Thomas says that recently academic integrity has become a growing 

guarantee of UK higher education. There is a clear shift in the scientific sector from 

the detection of inappropriate practices and punitive liability to more pro-active and 

preventive approaches aimed at promoting academic honesty. This change among 

scholars and students of higher education institutions will not only promote the 

widespread use of academic practice but also the development of literature 

underlying academic honesty [5]. 

Actualization of the question of academic integrity in Ukraine is best illustrated 

by the fact that this notion is included in the framework Law "On Education" (No. 

2145-VIII of September 5, 2017), which defines academic integrity as "a set of 

ethical principles and rules defined by the law that should be guided by the 
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participants in the educational process in teaching, conducting scientific (creative) 

activities in order to ensure confidence in the results of learning and/or scientific 

(creative) achievements "[6]. 

Questions of academic integrity and the consequences of its non-compliance 

are more than ever preferred, since the situation where scientific works (from 

coursework to doctor's) are "custom-made" is inadmissible, student works are 

transmitted from course to course only with the changed title pages, in scientific texts 

paraphrase other people's opinions and issue for their own without reference to the 

true author, when the purpose of scientific research is not new scientific knowledge 

but only obtaining a degree, and this series can be prolonged. Unfortunately, due to 

the lack of a culture of academic integrity, modern scholars do not consider the 

translation of the article from a foreign language and the presentation of the translated 

text as the result of their own research. We call it academically unfair behavior as 

well. And absolutely unacceptable is that in society it is considered a norm [7]. 

However, the SAIUP, administered by the American Councils for International 

Education and supported by the Ministry of Education and Research of Ukraine and 

Embassy of the United States in Ukraine, gave a significant impetus to the formation 

of a new academic culture based on trust, honesty, transparency, real learning, real 

scholarship, carried out the Academic Integrity Project in Ukraine (SAIUP). This 

project helps to develop a system of procedures and tools for preventing and 

counteracting academic dishonesty, adapted to the Ukrainian system of education. 

We consider that the foundations of academic honesty in higher education 

institutions should become an integral part of institutional policy, the realization of 

which is ensured through the understanding by each participant of the research 

process of the new intellectual paradigm and the principles of academic cooperation. 

The result of this interaction could be real changes. Academic honesty in the 

domestic educational medium and in the academic culture of our country should 

become the realities of the scientific present. Adherence to academic integrity ensure 

the state, educational institutions and, in particular, the personality, with competitive 

advantages positioning each as the responsible subject in the accomplishment of the 



36 

tasks, developing unique strategies and proposals for the elimination of modern risks. 

Academic honesty is an important factor for international cooperation and the 

formation of trust from foreign partners. 
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ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ СТУДЕНТІВ 

ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Академічна доброчесність, як суспільно-моральна цінність має сприяти 

розвитку науки на сучасному розвитку світової спільноти в умовах відкритості 

суспільства, його глобалізації і розвитку комунікаційних можливостей, завдяки 

стрімкому розвитку інформаційних технологій. В даний час академічна 

доброчесність для студента є важливим фактором довіри до результатів 

навчання і підвищення успішності випускників закладів вищої освіти   і  

працевлаштування. 

Створення атмосфери академічної доброчесності на інженерно-

технічному факультеті в Подільському державно-технічному університеті при 

написанні дипломних проектів і робіт здійснюється через низку організаційних, 

навчальних заходів з використанням програмного забезпечення для виявлення 

плагіату. В останні роки активізувалася робота з дотримання принципів 

академічної доброчесності під час дипломного проектування із ефективним 

залученням до самостійної роботи студентів на принципах наскрізного 

виконання дипломних проектів та робіт, через виконання розрахунково-

графічних завдань і курсових проектів, робіт, залучення до науково-дослідних 

робіт. Виконання інженерних дипломних проектів, робіт вимагає значного часу 

на їх підготовку, тому існуючі обсяги не завжди відповідають необхідній 

кількості часу самостійної роботи студента в навчальних планах. Зменшення 

обсягу дипломного проекту чи роботи може стати  стимулом для студентів 

відповідально та доброчесно над ними працювати, але разом з тим зменшення 

обсягів можна здійснити в певних межах. На інженерно-технічному факультеті 

вже більше десяти років працює система підготовки дипломних проектів і робіт 

за наскрізною схемою виконання, що сприяє самостійному виконанні 
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навчальних завдань. [2]. Така система передбачає закріплення студентів-

дипломників з першого року навчання за керівниками випускних кафедр і 

затвердження тем дипломних проектів і робіт, що також сприяє тісній взаємодії 

керівника дипломного проекту і студента впродовж тривалого часу і 

формуванню наукових гуртків кафедри. В процесі роботи над темою 

дипломного проекту студент поступово, дозовано виконує необхідні обсяги 

дипломного проекту через виконання самостійних завдань (розрахунково-

графічних та курсових робіт) у вигляді розробки нестандартних, творчих 

завдань, що оновлюються у відповідності до тематики дипломних проектів, 

робіт.  В університеті щорічно проводяться студентські науково-практичні 

конференції «Перші наукові кроки» на яких доповідають студенти. Керівники 

дипломних проектів сприяють навчанню студентів академічному викладенню 

доповідей і підготовці тез, що сприяє самостійності виконання і відповідного 

оформлення. За результатами доповідей публікується і видається збірник 

наукових праць. Все це сприяє навчанню студентів академічного письму і 

формуванню компетенцій щодо оформлення думок, публічних виступів, 

візуальних презентацій.  Стимулювання якісної роботи науково-педагогічних 

працівників здійснюється через систему рейтингового оцінювання, де 

враховується кількість підготовлених студентів і якість їх виступів на 

конференціях – факультетських, університетських, всеукраїнських, 

міжнародних, а студентів – рейтинговим оцінюванням досягнень і 

матеріальним та моральним заохоченням. Щорічно кращі студенти беруть 

участь у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, конференціях тощо. 

Випусковими кафедрами факультету підготовлені методичні 

рекомендації до написання магістерських і бакалаврських дипломних робіт, що 

містять рекомендації і регламентують  структуру роботи, оформлення, вибору 

проблематики, завдань і методики дослідження та оформлення посилань на 

використану літературу, критерії оцінювання. На кожній кафедрі оформлені 

зразки демонстраційних стендів з виконаних дипломних проектів і робіт за 

тематикою кафедри. На факультеті встановлені певні процедури для 



39 

забезпечення якості виконання дипломних проектів, робіт і дотримання 

принципів доброчесності, зокрема до них належать: 

- перевірка наявності академічного плагіату; 

- попередній захист на кафедрі; 

- рецензування; 

- публічний захист перед екзаменаційною комісією. 

Позитивним є той факт, що більшість дипломник проектів виконується 

студентами для умов реальних аграрних господарств, де студенти проходили 

виробничі практики, або будуть працювати в майбутньому, а також 

виконуються на замовлення з рецензуванням зовнішніми рецензентами – 

представниками виробництва. Для магістерських робіт є обов’язковим 

публікація не менше однієї-двох наукових робіт та апробації результатів і 

оформлення автореферату обсягом не більше 8-12 сторінок. В результаті дії 

такої системи дипломного проектування частина дипломних проектів і робіт на 

захисті представляють технічну новизну у вигляді позитивних рішень або 

корисні моделі або патенти на винаходи.    

Формування академічної  доброчесності студентів інженерних 

спеціальностей університету потребує подальшого вдосконалення:     

- вивчення та впровадження практик провідних університетів світу із 

забезпечення академічної доброчесності; 

- впроваджувати навчальні курси або модулі з академічної 

доброчесності для студентів і програм підвищення кваліфікації викладачів; 

- розширення зовнішнього рецензування дипломних проектів і робіт; 

- удосконалення об’єктивних критеріїв оцінювання результатів 

навчання і використання їх на практиці при оцінюванні здобувачів. 
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Одним з основних напрямків роботи закладів вищої освіти України є 

надання освітніх послуг, які передбачають певні зобов’язання закладу перед 

одержувачами даних послуг, гарантуючи якість освіти. Але якість сприймання 

навчального матеріалу, пошук когнітивних зв’язків, продукування узгоджених 

висновків і формування пакетів знань у кожного студента відбувається на 

основі попередньо набутого навчального досвіду і залежить від багатьох 

факторів (психофізичних особливостей, мотивації, соціально-особистісних 

відносин тощо).  

Людство вступило в епоху, коли будь-яка галузь знань перенасичена 

інформацією, що є легкодоступною. Найпростіший шлях навчання – 

скористатися готовою інформацією і, навіть, видати її за свою власну. 

http://www.saiup.org.ua/resursy/rekomendatsiyi
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Величезна кількість студентів користується саме цим шляхом, незважаючи на 

те, що якість знань при такому методі їх отримання знижується. 

Про проблему використання студентами активного списування та не 

доброчесного використання чужої інформації наголошували багато науковців. 

Так, А. Зоренко (2018) стверджує, що 96% учнів старших класів та студентів 

українських закладів вищої освіти долучалися до нечесних практик [1]. При 

цьому, серед багатьох факторів використання плагіату, основною причиною 

респонденти називають саме великий обсяг інформації, яку неможливо 

встигнути обробити, проаналізувати та засвоїти у відведений час. Слід додати, 

що однією з найпопулярніших причин вдавання до плагіату також залишається 

лінь. 

Досліджуючи проблему дієвості академічної доброчесності у 

забезпеченні якості вищої освіти В. Сацик (2017) звертається до результатів 

національного опитування «Вища освіта в Україні: громадська думка 

студентів», що було проведено у 2015 році. Опитування показало, що майже 

третина студентів (31,4%) не бачать зв’язку з роботою, що вимагає програма 

дисципліни і майбутніми професійними обов’язками, тому підходять до 

вирішення даної проблеми найпростішим шляхом, тим більше, що 45% 

респондентів з досвіду знають, що купити або списати таку роботу доволі 

просто [3]. 

Розглядаючи проблему формування цінності академічної доброчесності в 

українських університетах, Є. Ніколаєв (2018) наводить дані статистичних 

досліджень, що були проведені у закладах вищої освіти країн Європейського 

союзу і характеризує їх результати таким чином: «кількість випадків плагіату й 

академічної нечесності захмарно висока» [2]. 

Таким чином, проблема вдавання студентів до нечесних практик під час 

навчального процесу у закладах вищої освіти дійсно існує, тим більше, вона 

широко розповсюджена і безперечно потребує вирішення.  

Боротьбу за якість освіти потрібно починати саме з подолання 

протиріччя, що склалося не останнім часом, а саме: забезпеченість у 



42 

майбутньому хорошою роботою з високою зарплатнею можлива на підґрунті 

гарної освіти та високого рівня знань (так вважають 44,8% респондентів [3]), 

при цьому майже всі (96% [1]) студенти отримують знання на основі методів, 

що знижують їх якість. Таким чином, академічна доброчесність у навчальному 

процесі сьогодні – не примха МОН України, не модна європейська тенденція, а 

назріла необхідність для країни, що прагне розвиватися і займати достойне 

місце серед провідних країн світу. 

Українська вища освіта стоїть наразі на початку цього шляху. Вже 

зроблено перші кроки. Реформа освіти 2017 року створила підґрунтя до 

розробки та впровадження у організацію навчального процесу певних засобів 

щодо дотримання академічної доброчесності, а саме: заклади вищої освіти 

почали активно використовувати електронні продукти щодо виявлення плагіату 

у магістерських, дипломних та курсових роботах; з цього приводу створюються 

творчі та наукові комісії, кожен заклад вищої освіти має певний нормативно-

правовий та методичний простір для вирішення цієї проблеми. Але слід 

відзначити, що немає на сьогодні чітко визначених критеріїв оцінки 

дотримання (чи недотримання) академічної доброчесності студентами у 

навчальному процесі, а також важелів впливу на тих студентів, що були 

визначені як нечесні.  

Одним з напрямків у вирішенні цієї проблеми слід вважати правильну 

мотивацію студента, тобто створення гнучкої та диференційованої системи 

заохочень та покарань, яка сформує навколо студента такий навчально-

методичний, фаховий та науковий простір, у якому буде невигідно долучатися 

до нечесних практик.  Слід додати, що на мотивацію студента завжди 

негативно впливає неузгодженість сучасних вимог до фахівця і навчального 

матеріалу дисциплін, що призвані його підготувати до професійної діяльності. 

Тому постійне оновлення змісту навчальних дисциплін, розробка та 

впровадження інноваційних навчальних та практичних технологій, регулярний 

моніторинг вимог суспільства щодо кількості та якості майбутніх фахівців 
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сприятиме формуванню правильної мотивації студентів до отримання знань та 

виключення з цього процесу методів, що знижують якість освіти. 
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Академічна доброчесність – поняття відносно нове у вітчизняному 

освітньо-науковому просторі, хоча й засади доброчесності як моральної 

чесноти лежать в основі християнського виховання зокрема, так і 

функціонування гуманного суспільства загалом.  

Академічний тлумачний словник української мови визначає поняття 

«доброчесність» як «високу моральну чистоту, чесність» [2, с. 326]. Іншими 

словами – це здатність людини дотримуватись певних норм, що базуються на 
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порядності. Крім того, доброчесність, як зазначено у «Сучасному словнику з 

етики», «співвіднесена з високою, самодостатньою ціллю і ніколи не зводиться 

до статусу засобу; виступає як свобідний, свідомий, зважений спосіб дії, в ході 

якої особистість бере на себе ризик власного рішення; включаючи в себе 

моменти інстинкту, пристрасті, схильності, вона є осмисленим, перетвореним у 

звичку феноменом [8, с. 388]. Отже, поведінка, вчинки носія такої чесноти 

регульовані не стільки зовнішніми чинниками, скільки внутрішнім 

переконанням, чесністю самого з собою. Відповідно, атмосфера доброчесності 

можлива лише там, де керуються принципами добра, взаємоповаги, де немає 

місця аморальності.  

Згідно зі Статтею 42 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». Відповідно, визначено дії, що є порушенням академічної 

доброчесності, серед яких у системі української освіти найбільш поширеною 

вважають 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; 

формою академічного плагіату є самоплагіат, що полягає у відтворенні без 

посилання на джерело інформації власних раніше опублікованих текстів» [3]. 

Намагання переформатувати наукову комунікацію у вітчизняному 

освітньому просторі відповідно до норм академічної етики триває останні 

кілька років і нерідко супроводжується гучними скандалами, останній з яких, 

приміром, пов’язаний із прізвищем Д. Дроздовського. Втішним у цій ситуації 

може бути хіба те, що академічні злочини, жваво обговорювані громадськістю, 

свідчать про розхитування старої системи. Однак зміни, на які можемо 

сподіватись, поки що будуть продиктовані більшою мірою побоюванням, 
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запобіганням можливим проблем у разі нечесності, аніж результатами успішно 

проведених реформ.  

Академічну культуру, як слушно зауважують Т. Добко та 

В. Турчинський, не можна перенести чи запозичити, вона має бути вистраждана 

ціною спроб і помилок. Вона не є раз і назавжди сформованою і сталою, а 

потребує постійного оновлення і підживлення» [1, c. 49]. Недавня історія з 

плагіатом професора Коваржа із Карлового університету доводить, що випадки 

академічної нечесності трапляються й у найпрестижніших і найстаріших 

закладах Європи. Проте реакція керівництва західного університету засвідчила, 

настільки важливими для них є пристиж та імідж закладу [4].  

У згаданих випадках – українському і чеському – вражає як статусність 

порушників, що, зрештою, є спільною негативною ознакою, а також реакція 

управління вишу та темпи розслідування вчинку, де ми значно поступаємось 

Чехії. Ставлення установи до скоєного у її стінах злочину – це один з 

найдієвіших способів подолання академічної нечесності, наслідки якої кидають 

тінь на усю наукову спільноту закладу.  

Процеси змін у вищій українській освіті запущено, і впровадження 

принципів української доброчесності в навчання, викладання та наукову 

діяльність є умовою прогресу. Проект ВУМ on-line – освітня ініціатива, яка 

поширює ідеї та сприяє розвитку громадянського суспільства в Україні, 

пропонує різні навчальні курси, зокрема курс «Академічна доброчесність в 

університеті» для студентів, викладачів, науковців, адміністраторів та 

керівників закладів вищої освіти [5].  

Більш масштабним способом реформування системи української освіти є 

діяльність Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні 

(Srtengthening Academic Integrity in Ukraine Project — SAIUP). Його мета – 

застосовувати спільний досвід США і України задля залучення наукової 

спільноти до зміцнення академічної доброчесності у вітчизняному освітньому 

середовищі. Участь десяти навчальних закладів України у чотирирічному 

проекті полягає в орієнтації та навчанні студентів, викладачів та 
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адміністраторів практичної цінності і важливості академічної доброчесності, 

наданні ресурсів і плану дій задля їхнього тісного залучення до зміцнення 

академічної доброчесності в освітньому середовищі [7]. 

Перелічені проекти є вагомим реформаційним кроком. Щодо власних 

пропозицій, то скажу про потребу навчати студентів базовим механічним 

навичкам належного зазначення джерел, у чому цілком поділяю думку Джаніс 

Ньютон, викладача Йоркського університету. Дослідниця визначила чотири 

типові чинники, які підштовхують студента до нечесності: 1) слабке володіння 

методами досліджень; 2) покладання на неналежні рекомендації щодо 

оформлення посилань; 3) неправильне розуміння логіки та правил зазначення 

джерел; 4) слабкі навички написання есе [5]. Вважаю, що студенти першого 

року навчання повинні пройти добрий курс підготовки написання наукового 

есе, щоб могти добре аналізувати, аргументувати власну позицію, належно 

зазначати джерела, технічно оформлювати роботу, ознайомитись з правилами 

інтелектуальної власності. Курс «Академічного письма» у навчальному закладі 

мав би допомогти студентові збагнути суть наукової творчості і, відповідно, 

ознайомити з етичними нормами наукової комунікації. 

Впровадження змін та досягнення успіху – процес тривалий та нелегкий, 

оскільки залежить великою мірою від здатності ламати стереотипи, які є 

гальмом прогресу. 
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ОСНОВА  

ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ 

 

Знання з обліку і оподаткування є дуже важливою частиною будь-якого 

успішного бізнесу. Облік описує стан справ не на словах, а у цифрах. Він надає 

найважливішу інформацію, необхідну для розуміння того, як росте і заробляє 

гроші бізнес, куди йде прибуток, який фінансовий стан суб’єкта 

господарювання. Якщо фахівець не розумієте принципів бухгалтерського 

обліку, він не зможе працювати, розвиватися і отримувати прибуток. 

Сьогодні в Україні ми адаптуємося до нової епохи автоматизації, коли з 

дня на день звільняються робочі місця, замість багатьох працівників 

залишаються одиниці – це грамотні кадри, праця яких оплачується дорого. 

Тому, якщо студент-майбутній фахівець прагне до успішної кар’єри, йому 

потрібно зрозуміти, що таке облік і оподаткування. Навчання обліку нагадує 

http://litakcent.com/2019/02/26/universitet-dovira-pro-plagiat-po-cheski/?fbclid=IwAR2LJvg-VrXAf8x_omE9EbxuTtJYPH3bTpSoy-5ikdAbOl_KhjhHNzunR5o
http://litakcent.com/2019/02/26/universitet-dovira-pro-plagiat-po-cheski/?fbclid=IwAR2LJvg-VrXAf8x_omE9EbxuTtJYPH3bTpSoy-5ikdAbOl_KhjhHNzunR5o
http://www.saiup.org.ua/resursy/plagiat-vyklyky-pry-napysanni-ese-chogo-mozhemo-navchytysya-vid-studentiv/
http://www.saiup.org.ua/resursy/plagiat-vyklyky-pry-napysanni-ese-chogo-mozhemo-navchytysya-vid-studentiv/
https://vumonline.ua/courses/
https://saiup.org.ua/pro-proekt/
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будь-який новий навик, як от лічба, читання, письмо. Студент даної 

спеціальності може розуміти світ по-новому – у кодах, цифрах, сумах грошей. 

Облік – це система запису, аналізу та перевірки фінансової історії будь-якої 

бізнес-організації. 

В Україні створено більше мільйона підприємств і організацій. Усі вони 

обслуговуються бухгалтерами. Це професіонали, які повинні швидко 

аналізувати, порівнювати та інтерпретувати факти та цифри. Вони мають бути 

чудовими психологами (бо постійно працюють з людьми), діловодами (бо 

опрацьовують масу документації), юристами (бо навчені слідкувати за змінами 

законодавства), політологами.  

В зв’язку із наведеними вище аргументами, дотримання принципів 

академічної доброчесності є основою якісної підготовки фахівців з обліку і 

оподаткування. Керівництво і педагогічний колектив Луцького національного 

технічного університету приділяє велику увагу запобіганню проявам наукового 

плагіату, списування, корупції.  

Згідно Закону «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 [3]. Гаруст Ю.В. та Павелко Б.О. 

найбільш поширеними її проявами вважають відсутність плагіату, списування, 

фабрикації наукових результатів, обману, корупції, професорських проступків 

[2]. Професор Андрущенко В.П. опублікував актуальні кроки викорінення 

проявів академічної недоброчесності, серед яких є дослідження сутності 

негативних супутників наукової діяльності, ведення спеціального курсу щодо 

специфіки наукових досліджень, виховання в учнів і студентів культури 

наукової роботи, обґрунтування духовних чеснот цивілізованого світу [1, с.10]. 

Одним із ключових кроків подолання академічної недоброчесності у 

закладах вищої освіти багато науковців вважають затвердження Кодексу честі. 

Для прикладу, у Луцькому національному технічному університеті, доцентом 
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кафедри обліку і аудиту якого є авторка статті, Кодекс честі було впроваджено 

наказом ректора у квітні 2018 року. Основні положення, які висвітлені в 

документі, полягають у наступному:  

 кодекс містить не лише перелік формальних зобов’язань учасників 

освітнього процесу, а й включає положення, які сприятимуть розвитку 

продуктивного академічного середовища в університеті; 

 це перелік цінностей, яким повинні слідувати не лише члени науково-

педагогічного колективу, а й ті, хто навчається у цьому закладі вищої освіти; 

 у документі виділено дев’ять ключових принципів роботи для 

співробітників та усіх учасників освітнього процесу (законності, взаємної 

довіри, чесності та порядності, прозорості, справедливості, взаємоповаги, 

компетентності та професіоналізму, відповідальності, безпеки і добробуту 

університетської громади). Кожен принцип академічної доброчесності містить 

чітке трактування і пояснення до нього; 

 визначення ключових понять ґрунтується безпосередньо на діючому 

законодавстві і містить трактування сутності академічної доброчесності, 

наукового плагіату, необ’єктивного оцінювання, самоплагіату, списування 

тощо); 

 третій розділ кодексу присвячено нормам етичної поведінки учасників 

освітнього процесу Луцького НТУ. Тут варто зауважити на визначенні основ 

гідної поведінки та переліку позицій дій, які є неприйнятними для 

співробітників і студентів університету; 

 заключні розділи кодексу містять інформацію про політику 

академічної доброчесності та процес функціонування відповідної комісії з 

питань етики. 

Вважаємо, що розроблений в університеті документ з питань економічної 

доброчесності (за підтримки грантових програм) є вичерпним, містить усі 

необхідні положення, які регламентують дії усіх учасників освітнього процесу 

та є таким, який відповідає сучасним вимогам при підготовці спеціалістів з 

обліку і оподаткування. 
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АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ ТА ВИДИ ПЛАГІАТУ 

 

Iснує багато визначень поняття плагіату. Під плагіатом (від лат. Plagio - 

викрадаю, plagiatus - викрадений) розуміється привласнення авторства на 

чужий твір науки, літератури, мистецтва або на чуже відкриття, винахід чи 

раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого 

твору без посилання на автора [1, c. 796 – 797].  Інші джерела вказують: 

"Плагіат – вид порушення прав автора або винахідника, який полягає у 

незаконному використанні під своїм ім’ям чужого твору (наукового, 

літературного, музичного) або винаходу, раціоналізаторської пропозиції 

(повністю або частково) без вказівки джерела запозичення" [2, с. 601]. Закон 

України „Про авторське право і суміжні права" від 23.12.1993 р. N 3792-XII, як 

основний нормативний акт України, що забезпечує державну охорону 

інтелектуальної власності, у статті 50 пункті „в" зазначає: „плагіат — 
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оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під 

іменем особи, яка не є автором цього твору без посилання на автора" [3]. 

У статті 42 "Закону України про освіту" Порушенням академічної 

доброчесності вважається, що: 

академічний плагіат — це "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;  

списування — виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час 

оцінювання результатів навчання;  

обман — надання свідомо 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" [4]. 

У свою чергу у західному світі існує "A top 10 list", в якому виділяються 

такі види копіювання, як CLON – дослівне копіювання письмового фрагмента; 

CTRL-C – у фрагменті тексту міститься значна частка тексту чужої роботи без 
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змін; FIND-REPLACE являти собою заміну ключових слів та фраз, але 

основний зміст джерел залишається незмінним; REMIX – є парафрази інших 

джерел, упорядковних таким чином, щоб їх зміст виглядав цільнім, 

"безшовним"; RECYLE - передбачає значні запозичення з попередніх робіт 

самого автора без цитування, тобто "самоплагіат"; HYBRID характерно 

досконале комбінування в одній роботі цитованих праць та скопійованих 

уривків без посилань; MASHUP являє собою сполучення запозичених 

матеріалів з декількох джерел без відповідного цитування; 404 ERROR – це 

письмові фрагменти з посиланнями на відсутню або неточну інформацію [5]. 

Також існує шкала плагіату, яка висвітлює рівень серйозності порушень: 

крадій особистості, мавпування, вибирання родзинок, мітоз, переробка, ремікс, 

цитування привидів, пів-на пів, викривлення, мозаїка, віддзеркалення, 

непопадання, випадкова недостовірність [6]. 

Плагіат в науці є порушенням основних принципів академічної 

сумлінності. Його наявність веде до зниження рейтингу вищої освіти на 

міжнародному рівні. Інтелектуальне запозичення зачіпає всі рівні науково-

освітнього процесу, починаючи від студентів і аспірантів та закінчуючи 

професорсько-викладацьким складом, що підриває репутацію не тільки вчених, 

але й провідних науково-дослідних інститутів. Немає точних статистичних 

даних про поширеність цих явищ в міжнародному науковому співтоваристві — 

за різними оцінками від 0,1 до 1% дослідників роблять шахрайські дії і 

можливо від 10 до 50% вчених бувають залучені в сумнівних діях [7]. Яскравим 

прикладом цього служить інформація про результати перевірки 

південнокорейського фахівця з клонування доктора Хванг Ву Сук (Hwang Woo 

Suk), в яких було підтверджено наявність плагіат. Ученого засудили до двох 

років позбавлення волі зі скасуванням усіх його заслуг і посад. На жаль, ми 

стикаємося з численними випадками плагіату в науковому світі України. 

Звичайно, така ситуація потребує негайного вирішення. 
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Ближче всього до великого стоїть чесність  

(Віктор Гюго) 

 

Згідно зі статтею 42 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) 
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досягнень [1]. Найбільш розповсюдженими формами порушень академічної 

доброчесності є плагіат і самоплагіат. 

У статті 42 Закону України «Про авторське право і суміжні права» 

зазначено, що плагіат – це оприлюднення (опублікування), повністю або 

частково, чужого твору під іменем особи, яка є автором цього твору [2]. За 

порушення ж академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до наступної академічної відповідальності [1]: повторне 

проходження оцінювання чи відповідного комплексу освітньої програми, 

відрахування із закладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну середню 

освіту), позбавлення академічної стипендії та наданих закладом освіти пільг з 

оплати навчання. Крім того, як зазначено у статті 176 Кримінального кодексу 

України, незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, якщо це 

завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, караються штрафом або 

виправними роботами і навіть позбавленням волі [3]. 

Самоплагіат – це переміщення одного і того ж фрагменту власного 

тексту автора з однієї публікації в іншу без посилання, а то і подвійна чи 

багаторазова публікація однієї й тієї ж статті [4]. І в даному контексті 

об’єктивним є питання доречності та етичності самоцитувань. Самоцитування, 

з однієї сторони, веде до завищення індексу цитування, але з іншої, – воно 

часто необхідне, оскільки підкреслює взаємозв’язок з попередніми 

дослідженнями, забезпечуючи їхню системність. Саме тому, мова йде саме про 

штучне самоцитування чи взаємоцитування співавторів, що є проявом 

академічної недоброчесності. І звичайно, це залежить суто від порядності 

авторів наукової праці, які або підкреслюються спадкоємність досліджень, або 

штучно завищують індекс цитування. І, як зазначив К.С. Шахбазян, єдиним 

розумним виходом може стати обмеження обсягу самоцитування: не варто 

допускати його понад 25% від обсягу нової статті для себе (на власні праці) і 

35% – для співавторів (на праці співавторів) [4]. 

Академічна доброчесність базується суто на людських принципах: 

порядності, чесності, справедливості, повазі, відповідальності. Саме тому, вона 



55 

напряму впливає на те, яких громадян виховує система вищої освіти, які 

цінності закладаються під час навчання в університеті. Відповідно, виховання у 

студентів якості доброчесності є свого роду обов’язком закладів вищої освіти, і 

науково-педагогічна спільнота Вінницького національного аграрного 

університету активно долучається до даного процесу. Так, відділ моніторингу 

якості освітнього процесу та контролю академічної доброчесності здійснює 

перевірку курсових проектів і дипломних робіт здобувачів вищої освіти на 

виявлення і таким чином запобігання академічного плагіату за допомогою 

програмного забезпечення «Anti-Plagiarism». Такий підхід сприяє формуванню 

у студентів відповідального ставлення до написання навчально-наукових праць, 

і їхнього ствердження як доброчесних особистостей і кваліфікованих майбутніх 

фахівців професійної діяльності. 

Загалом, у світи більше 400 університетів використовують програмне 

забезпечення «Anti-Plagiarism», 58 з яких – українські [5], і це черговий раз 

підкреслює, зацікавленість освітян у вихованні доброчесних громадян країни. 

Крім того, у жовтні 2018 р. українські заклади вищої освіти отримали 

Рекомендації з академічної доброчесності, а також Розширений глосарій 

термінів та понять із академічної доброчесності [6]. Відповідні матеріали було 

розроблено в рамках Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні 

(Srtengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP).  

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів 

академічної доброчесності складаються з шести розділів [6]: 1) набуття 

студентами компетентностей з академічної доброчесності та навичок якісного 

академічного письма; 2) робота з викладацьким колективом; 3) санкції за 

порушення академічної доброчесності; 4) етичний кодекс та етична комісія; 5) 

вимоги до письмових робіт; 6) особливості перевірки на академічний плагіат 

дисертаційних робіт. 

Крім того, в рамках проекту SAIUP обґрунтовано десять принципи 

академічної доброчесності, яких мають дотримуватися викладачі, аби сприяти 

чесному навчанню студентів та творенню науки в університетських стінах [7]: 
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1) утверджувати важливість академічної доброчесності; 2) плекати любов до 

навчання; 3) ставитися до студентів як до самостійної особистості; 4) створювати 

атмосферу довіри в аудиторії; 5) заохочувати відповідальність студентів за 

академічну доброчесність; 6) формулювати чіткі очікування для студентів; 7) 

розробляти справедливі та релевантні форми оцінювання; 8) обмежувати 

можливості для академічної нечесності; 9) кидати виклик академічній 

нечесності, коли такі випадки трапляються; 10) допомагати визначити і 

підтримувати загально університетські стандарти академічної доброчесності.  

Відповідно, участь у програмі наукового стажування для освітян 

«Академічна доброчесність» сприятиме інтеграції європейських підходів щодо 

питання наукового плагіату і популяризації академічної доброчесності в 

українських закладах вищої освіти. 
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ПРИНЦИПИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В СУЧАСНОМУ 

ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 

 

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та 

визначених 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.  

Академічна доброчесність включає в себе:   

- інформаційну грамотність, 

- надійність інформаційних джерел, 

- культуру інформаційного пошуку; 

- боротьбу з плагіатом, 

- правильність посилань та цитувань; правильність оформлення 

наукових робіт,  

- дотримання авторського права [1]. 

Світовий розвиток ставить нові освітні виклики, якими є глобалізація та 

інтернаціоналізація, інформаційність та конкуренція. Зокрема, світовою 

тенденцією є поширення різних форм академічного шахрайства, в тоу числі   



58 

плагіат, недоброчесна поведінка задля отримання оцінок. Розвиток 

інформаційних технологій, спрощення доступу до пошуку інформації в мережі 

Інтернет призвели до активного розвитку так званого інтернет-плагіату.  Також 

зростанню серед академічної спільноти проявів недобросовісної поведінки 

сприяє поява великого числа сайтів як легітимних і некомерційних (включно з 

тими, які наповнюються джерелами піратського походження).  

Тому, заради збереження й примноження належної якості освіти Україні, 

оздоровлення інтелектуального клімату слід негайно запозичувати та 

імплементувати подібний світовий досвід і повести рішучу боротьбу з 

академічною (науковою) недоброчесністю у всіх її формах та різновидах, що 

має перетворитися на один з перспективних напрямів створення в країні 

антикорупційної системи [2]. 

Разом з тим, новітні інформаційні технології  сприяють виявленню фактів  

порушення правил академічної доброчесності. Зокрема, це в першу чергу, 

надання доступу до систем пошуку ознак плагіату, використання  програмного 

забезпечення перевірки наукових текстів на наявність плагіату, 

використовувати системи пошуку ознак плагіату, в тому числі програмного 

забезпечення, інтернет платформ та сервісів. 

Таким чином, для того, щоб дотримуватись основних принципів 

академічної доброчесності в сучасному інформаційному світі необхідно 

розуміти процеси роботи з даними,  формати даних, розробка баз даних, 

управління даними, засоби маніпулювання даними та використовувати 

принципово нових виміри  разом з бурхливим розповсюдження онлайнової 

(дистанційної) освіти [3]. 

Отже, на перший план виходить задача є вдосконалення цифрової 

підготовки викладача освітнього закладу до застосування сучасних засобів 

технічного і програмного забезпечення у професійній діяльності. Зокрема, це 

засоби безпечного кіберпростору; опрацювання текстової, числової та 

графічної інформації (МО, Google), мультимедійних освітніх ресурсів; засобів 

ефективної інтелектуальної діяльності (інтелект-карти, інфографіка, керування 
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контенту тощо) у персоналізованій навчальній мережі. При цьому вагоме місце 

в підготовці повинно бути приділено проблемам інтеграції цифрових 

технологій в освіту з метою забезпечення високої якості навчання, 

впровадження відкритих е-ресурсів та масових онлайн відкритих курсів в 

освіту, розвиток  STEM, STEAM та  SMART освіти.  

Отже, дуже важливим є  вдосконалення цифрової підготовки викладача у 

викладанні для різних профілів освітніх програм як компетентної особистості 

як один з важливих факторів  сприяння принципам академічної доброчесності в 

сучасному інформаційному просторі.  
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Відповідно Закону України «Про освіту», однією із засад державної 

політики у сфері освіти є академічна доброчесність, що являє собою сукупність 
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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. Дотримання академічної 

доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає, перш за все, самостійне 

виконання ними навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання; посилання на джерела інформації у разі 

використання ідей та розробок вчених та науковців; а також надання 

достовірної інформації про результати власної навчальної чи наукової 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації [1]. 

Основними формами порушення академічної доброчесності здобувачами 

вищої освіти сьогодні є списування та академічний плагіат. Згідно Статті 42 

Закону України «Про освіту», списуванням можна вважати виконання 

письмових робіт із залученням будь-яких, крім дозволених для використання, 

джерел інформації зокрема під час оцінювання результатів навчання; 

академічним плагіатом - оприлюднення (частково або повністю) наукових 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження 

або відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства 

(без посилання на автора) [1].  

Зауважимо, що у закладах вищої освіти сьогодні зустрічаються різні 

форми плагіату – від копіювання чужої наукової роботи та оприлюднення 

результату під своїм іменем до рерайту - перефразування чужої праці з метою 

підвищення унікальності тексту без згадування оригінального автора. 

Непоодинокими є випадки створення здобувачами вищої освіти так званої 

«суміші» власного та запозиченого тексту без належного цитування джерел. 

Масштаб плагіату також може відрізнятися у залежності від того, який обсяг 

чужої роботи був запозичений - кілька рядків, параграф чи сторінка статті. 

З метою попередження порушень академічної доброчесності закладами 

вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців дошкільної та початкової 

освіти, проводяться різні заходи, що інформують здобувачів вищої освіти про 
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необхідність дотримання норм академічної доброчесності та академічну 

відповідальність, до якої вони можуть бути притягнуті за її порушення 

(відповідно Статті 42 Закону «України «Про освіту» за списування та 

академічний плагіат здобувачі вищої освіти можуть бути позбавлені 

академічної стипендії, наданих закладом освіти пільг з оплати навчання, а 

також за наказом ректора відраховані з університету). Це можуть бути як 

індивідуальні бесіди зі здобувачами освіти, так і різні конференції, круглі 

столи, семінари тощо. 

Крім цього, питання, спрямовані на формування культури доброчесності і 

навичок із її дотримання, включаються до навчальних курсів здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів. Так, 

наприклад, аналіз робочих навчальних програм, викладених на сайтах закладів 

вищої освіти м. Києва, м. Харкова, м. Полтави, м. Суми, що здійснюють 

підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями 012 Дошкільна освіта, 

013 Початкова освіта галузі знань 01  Освіта / Педагогіка, дозволив 

констатувати, що під час вивчення курсів «Основи наукових досліджень», 

«Методологія і методика наукових досліджень у ВНЗ» майбутні вихователі та 

вчителі початкових класів не лише ознайомлюються з особливостями 

проведення наукових досліджень та вимогами до написання наукових робіт, але 

і опановують знання щодо правильного цитування науковців чи коректного 

посилання на джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, 

відомостей. 

З метою забезпечення якості вищої освіти та наукової діяльності 

викладачами провідних кафедр педагогічних університетів України 

здійснюється перевірка наукових робіт на плагіат. Перевірці на плагіат 

підлягають твори, створені здобувачами освіти всіх рівнів: кваліфікаційні 

роботи випускників, наукові статті та тези, курсові роботи, реферати, есе тощо. 

Перевірка на плагіат проводиться за допомогою сервісів відкритого доступу на 

різних етапах підготовки робіт. Найпоширенішими програмами антиплагіатної 

експертизи сьогодні є AntiPlagiarism.NET, Compare Suite, Etxt antiplagiat, 

https://antiplagiarism.net/
http://relizua.com/raznie-programi/1106-compare-suite-pro.html
https://www.etxt.ru/antiplagiat/
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StrikePlagiarism, text.ru, Аdvego Plagiatus, Плагиата.НЕТ, Plagiarism-Detector 

Personal, Viper, Unicheck, Рlagium та інші. Деякі з цих ресурсів є платними, але 

на відміну від безкоштовних, вони дозволяють порівнювати роботи не тільки з 

інтернет-джерелами та власною академічною базою закладу, але й здійснювати 

пошук у роботах, написаних українською, англійською, французькою та 

багатьма іншими мовами (наприклад, онлайн-сервіс Unicheck) [2; 3]. 

Робота з формування культури академічної доброчесності регулюється 

відповідними Положеннями, розробленими закладами вищої освіти та 

викладеними на сайтах педагогічних університетів України. 

Таким чином, проведене дослідження дозволило констатувати, що 

принципи академічної доброчесності сьогодні успішно імплементуються в 

освітнє середовище, а формування у учасників освітнього процесу, зокрема 

здобувачів вищої освіти, культури академічної доброчесності є прерогативою 

кожного ЗДО. Закладами вищої освіти вживаються різні заходи щодо 

профілактики та запобігання академічної нечесності, що підвищує якість 

професійної освіти і дозволяє підготувати фахівців, здатних до продукування 

нових цікавих ідей, спроможних до відстоювання власних наукових позицій, 

чесних, незалежних, зацікавлених у розвитку науки і готових до здорової 

конкуренції у науковому оточенні. 
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ, 

ЯК СУЧАСНА УМОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

      Глибокі трансформації національної системи вищої освіти є результатом дії 

сукупності різноманітних чинників. Процес створення суспільства ставить 

сферу вищої освіти в центр не лише розвитку фундаментальної та прикладної 

науки, формування майбутніх соціальних та професійних еліт, він робить її в 

цілому відповідальною за інтерпретацію, розповсюдження та використання 

нового знання. Саме це зумовлює особливе значення академічного 

співтовариства, способів його самоорганізації та соціальних ролей. Етика вищої 

школи, цінності, що лежать в основі її наукової та освітньої діяльності, 

принципи та правила взаємовідносин в кожному навчальному закладі, у 

викладацьких колективах, у взаємостосунках зі студентами є основою здатності 

академічної корпорації до дієвої саморегуляції та спроможностізадовольнити 

запит суспільства.  

Саме тому для всієї науково-освітньої спільноти набуває особливого 

значення поняття академічної доброчесності (academic virtue). В основу вже 

класичного сьогодні визначення цього поняття покладено сполучення 

наступних фундаментальних чеснот: чесності, довіри, справедливості, поваги 

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/12843/1/Savenkova1.pdf
http://aphd.ua/
http://aphd.ua/
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та відповідальность, пізніше, в 2013 році, доповнене новою, шостою — 

мужністю .  

Академічна доброчесність, як певний суспільний ідеал, має протидіяти 

надмірній комерціалізації університетів, їх інтенсивній бюрократизації, які 

руйнують не лише спроможність виконати свою соціальну місію, але й логіку 

їх існування. Порушення принципів академічної взаємодії, підрив 

корпоративної солідарності і довіри, скорочення професійного залучення, 

низька зацікавленість в активній діяльності академічноїспільноти — все це стає 

наслідком обмеженості автономності академічного простору. 

Важливо підкреслити, що поруч з економічними причинами дуже 

важливим для Європи є вплив Болонського процесу та стимульованого ним 

активного реформування національних освітніх систем в багатьох країнах 

нашого континенту.  Університети не можна розглядати як інституції, вільні від 

цінностей. Ті цінності та етичні стандарти, яким вони слідують, будуть не лише 

визначальним чином впливати на науковий, культурний та політичний 

розвиток їх академічного персоналу, студентів та співробітників, але й 

допоможуть у формуванні морального обличчя суспільства в цілому. Як такі, 

університети повинні прийняти на себе пряму відповідальність і прикласти всіх 

зусиль до досягнення етичних стандартів найвищого гатунку. 

Недостатньо слідувати високи мморальним стандартам на рівні риторики. 

Вкрай важливо, щоб таких стандартів дотримувалися та втілювали їх в життя 

на кожному напрямі роботи вищого навчального закладу — не лише через 

викладання та програми досліджень, але й з точки зору керівництва та 

управління закладами та залучення зовнішніх інфлуенсірів. Роль академічної 

етики, культури та спільноти (аcademic etiquette, culture and community), 

академічна доброчесність в процессах викладання та навчання (аcademic virtue 

in teaching and learning processes), демократичне та етичнекерівництво та 

управління (democratic and ethical government and management), дослідження, 

що базуються на академічній доброчесності та соціальній відповідальності 

(research based on academic virtue and social responsibility). Окреслюючи 
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значення академічної культури для кожного вищого навчального закладу це 

активно і постійно підтримувати — через заяви про місії, інституціональні 

хартії та кодекси академічної поведінки — ті цінності, норми, практики, 

переконання та висновки, які створюють в інституціональній спільноті етос, 

який ґрунтується на принципах поваги гідності людини, її фізичної і психічної 

цілісності, навчання в продовж життя, поліпшення знань та підвищення якості, 

інклюзивної освіти, представницької демократії, заохочення активної  

громадянської позиції та недискримінації. 

Прагнучи максимально конкретно розкрити сутність поняття академічної 

доброчесності (аcademicvirtue)  треба зазначити поняття ключових вартостей 

чесність (honesty), довіру (trust), справедливість (fairness), повагу (respect), 

відповідальність (responsibility) та підзвітність (accountability). Вважаємо за 

цілком виправдане зробити високі моральні стандарти нормою вітчизняної 

вищої школи. Справжнє розуміння того значення, яке надається в 

Європейському регіоні важливості конструювання механізмів внутрішньої 

саморегуляції академічного співтовариства, визначенню його ціннісних 

пріоритетів та логіки взаємодії, показує історія створення Пан-Європейської 

платформи з питань етики, прозорості та чесності в галузі освіти (ETINED). 

Ідея цієї ініціативи Ради Європи має свої витоки в Підсумковій декларації 

Постійної конференції міністрів освіти Ради Європи з управління та якості 

освіти в Гельсінкі (26-27 квітня 2013 р.), де було вирішено 

Автономія вищих навчальних закладів не повинна використовуватися 

ними як привід для того, щоб ухилитися від відповідальності перед 

суспільством за послідовне забезпечення суспільного блага. 

Таким чином усвідомлений моральний вибір, турбота про репутацію 

стають одним з основних механізмів внутрішньої саморегуляції професійної 

спільноти, визначають її етичні пріоритети, розстановку сил та логіку 

професійних комунікацій. Визначення власних моральних стандартів, їх 

постійне співставлення з кращими взірцями глобальної академічної культури, 

послідовне втілення в життя на кожному напрямі роботи вищого навчального 
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закладу є виявом прагнення вітчизняної освітньої спільноти взяти на себе 

відповідальність у захисті норм права і базових академічних та етичних 

цінностей, забезпеченні якості та належних результатів навчання.  

 Нова редакція Закону України “Про вищу освіту” відкрила можливості 

для побудови реальної автономії вищих навчальних закладів в Україні, 

створення ефективного механізму забезпечення академічної чесності та якості 

діяльності, звуження поля потенційної корупції та залучення інфлуенсерів до 

державно-громадського управління сферою вищої освіти.  
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ 

ПРОСТОРІ УКРАЇНИ 

 

Нині в Україні проблема академічної доброчесності набуває дедалі 

більшого значення. Вільний доступ до продуктів інтелектуальної власності та 

стрімкий розвиток інформаційних технологій полегшують процес використання 

та поширення інформації, але разом з цим набувають усе більших обертів 

процеси запозичення, привласнення і використання чужих ідей та думок[1]. 

Стаття 42 Проекту Закону «Про освіту» визначає академічну 

доброчесність як «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». 

В основі академічної доброчесності лежить чесність, порядність у 

виконанні своїх обов’язків, довіра, справедливість, повага та відповідальність. 

Академічна доброчесність покликана боротися із плагіатом як актом 

шахрайства в студентських роботах, дисертаціях, наукових статтях та 

монографіях; фабрикацією та фальсифікацією результатів наукових 

досліджень; обманом, списуванням, хабарництвом. 

На нашу думку, академічна доброчесність необхідна українській системі 

освіти, оскільки неодноразово стикаємося зі скаргами на упереджене 

оцінювання чи зловживання своїми правами з боку учасників навчального 

процесу, на списування студентів під час написання екзаменів, курсових робіт, 

випускних кваліфікаційних робіт. Причому викладачі поблажливо відносяться 

до списування студентів, оскільки самі завантажені «нескінченною» паперовою 

роботою, написанням статей, організацією та проведенням круглих столів, 
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вебінарів та ін. Слід зазначити, що кількість студентів значно зменшилась, в  

порівнянні з минулими роками. Причиною цього факту є не стільки 

демографічна криза, скільки масовий відтік студентів у закордонні вузи, де 

якість викладання краща, на думку вступників, і є перспектива по закінченню 

влаштуватися на престижну роботу. 

Згідно Закону України «Про вищу освіту» 6 у ст. 69 академічним 

плагіатом визначається оприлюднення (частково або повністю) наукових 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження 

та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без відповідного 

посилання. Деякі університети затверджують власні «Положення про 

запобігання академічному плагіату». Розрізняють наступні види плагіату: 

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; фальсифікація (вигадування тих чи інших, наприклад, статистичних 

показників з подальшим вказуванням їх у якості власної роботи); реплікація [2].  

Останніми роками проблема боротьби з академічною недоброчесністю 

неодноразово опинялася в центрі суспільної уваги, однак цій боротьбі завжди 

бракувало системності і її результати, як правило, обмежувались викриттям 

чергового плагіатора із середовища високопосадовців, політичної чи наукової 

еліти. Короткочасний суспільний резонанс не супроводжувався спробами 

впорядкування відповідного правового поля і не призводив до організаційних, а 

подекуди, навіть репутаційних наслідків для плагіаторів[3]. 

Політика академічної доброчесності у Вінницькому торговельно-

економічному інституті КНТЕУ здійснюється. Так у 2017 році затверджене 

Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, 

науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами освіти ВТЕІ 
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КНТЕУ. Випускні кваліфікаційні роботи та тези, статті до конференцій, що 

проводить ВНЗ, перевіряються на наявність плагіату.  

Слід зазначити, що високий ступінь толерантності до плагіату в 

освітньому середовищі, зумовлений комплексом причин. З точки зору 

студентів, це: необхідність виконання великого обсягу письмових робіт 

протягом навчального семестру/року; відсутність практичного застосування 

(перспективи застосування) результатів робіт; відсутність розуміння 

необхідності та мети написання письмових робіт (не профільні, не цікаві, 

застарілі предмети);  узвичайнені дії, що пов’язані з умовами підготовки 

письмових робіт в середній школі;  ставлення викладачів до плагіату 

(нейтральне або відверте потурання);  низький рівень професіоналізму, 

мотивації та зацікавленості викладачів; відсутність чітких та універсальних 

норм щодо оцінки оригінальності текстів, а також її вплив на загальну оцінку 

письмової роботи [3]. 

До основних факторів, що спричинюють порушення академічної 

доброчесності в частині поширення практики плагіату в науково-освітньому 

середовищі є: несформованість правового поля у цій сфері; слабка вкоріненість 

відповідних етичних норм, і навпаки – «багаті» традиції негативних практик; 

нерівномірні/недостатні технічні можливості різних навчальних закладів для 

виявлення плагіату; безкарність проявів академічної недоброчесності; 

незбалансованість навчальних програм і навантажень; застарілість змісту і 

методів навчання, їх невідповідність вимогам часу, звідки слабка 

вмотивованість до навчання. На подолання цих негативних факторів повинен 

бути спрямований комплекс заходів з утвердження у вітчизняній науково-

освітній системі принципів академічної доброчесності. 
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ОСНОВА УСПІШНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства функціонування кожної 

юридичної особи супроводжується здійсненням певних змін. Систематичні 

зміни в системі вищої освіти України відбуваються під впливом різноманітних 

факторів, до яких можна віднести, в першу чергу, прискорений розвиток нових 

інформаційних технологій, створення міжнародної мережі знань, економізацію 

академічного простору, що зумовлює зростання впливу запитів та потреб 

абітурієнтів і студентів на зміст та практичну орієнтованість програм та курсів, 

набуття англійською мовою домінуючої позиції в розповсюдженні наукової 

інформації, масовість, що привела до радикального збільшення кількості 

студентів [1, с.10].  

Такі зміни в українській вищій освіті, як показують дослідження багатьох 

науковців, впливають на зниження академічних стандартів та етичних норм 

вищих навчальних закладів. Саме тому для всіх осіб, які причетні до науково-

освітньої діяльності особливого значення набуває академічна доброчесність - 

сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

https://www.businesslaw.org.ua/plagiat/
http://fond.sociology.kharkov.ua/images/docs/academ_cult/material.pdf
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керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та наукових (творчих) досягнень [2]. 

Слід зазначити, що до фундаментальних цінностей академічної 

доброчесності відносять [3]: 

- чесність, що є основою навчання, викладання і надання освітніх послуг; 

- довіра – всі учасники науково-освітньої діяльності відкрито діляться 

думками та ідеями; 

- справедливість – передбачає чітке та прозоре оцінювання результатів 

роботи; 

- повага – це взаємний процес між учасниками науково-освітньої 

діяльності; 

- відповідальність – передбачає, що кожний учасник наукового та 

навчального процесу несе відповідальність за його цілісність; 

- мужність, тобто здатність кожного учасника науково-освітньої 

діяльності відстояти ключові цінності академічної доброчесносі. 

На жаль, в Ураїні на даний час у вищих навчальних закладах, як і у всіх 

аспетах життєдіяльності суспільства, існують проблеми щодо дотримання 

вищезазначених цінностей. Ознайомлення з різноманітними джерелами  

дозволяє стверджувати, що в українських університетах  мають місце 

порушення академічної доброчесності, серед яких варто виділити наступні: 

вимагання отримання грошей, подарунків, особистих послуг при різних формах 

оцінювання студентів, відсутність справедливого оцінювання виконаних за 

допомоги плагіату навчальних та кваліфікаційних робіт, виконання за оплату 

таких робіт на замовлення, примусова купівля навчальної та методичної 

літератури, оновлення за рахунок студентів обладнання або купівля студентами 

різноманітних витратних матеріалів, канцелярських товарів; підготовка та 

публікація наукових, навчальних та методичних текстів за допомогою плагіату; 

фальсифікація експериментальних даних, покладених в основу наукових 

публікацій; включення до переліку авторів осіб, які не внесли належного 
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вкладу в отримання результатів; надання позитивних рецензій та відгуків на 

роботи, які за своїми науковими результатами на це не заслуговують; 

неправомірне використання свого службового положення [1, с.21]. 

Вищезазначене свідчить про те, що в кожному університеті, а також і на 

рівні держави повинна проводитись серйозна робота щодо впровадження в 

життя постулатів академічної доброчесності. Кожний викладач мусить чітко 

розуміти, що при виконанні своїх функціональних обов’язків, він повинен 

ставитись до студентів як до дорослої особи з належною увагою і повагою, 

постійно створювати атмосферу довіри в студентській аудиторії, заохочувати 

відповідальність студентів за академічну доброчесність, чітко формулювати 

свої очікування стосовно чесності в академічній роботі, розробляти справедливі 

і релевантні форми оцінювання, постійно підтримувати визначені 

загальноуніверситетські стандарти академічної доброчесності [4].  

Студенти, в свою чергу, повинні знати і розуміти, що від них в 

університеті очікують ввічливості,  тактовності  та добропорядності по 

відношенню до інших студентів та викладачів. Студент зобов’язаний 

дотримуватись високої ділової та загальної культури, збереження і 

примноження традицій університету, проявлення поваги до старших по віку, 

дотримання субординації, відповідального відношення до поставлених завдань 

в процесі навчання. 

Інструментом для утвердження стандартів академічної доброчесності є 

кодекс честі, який повинний бути ухваленим та розповсюдженим в кожному 

вищому навчальному закладі України. Варто зазначити, що процес 

впровадження постулатів академічної доброчесності повинний здійснюватись з 

безпосередньою участю держави в особі Міністерства освіти і науки України. 

На мою думку, всебічна допомога та постійний контроль з сторони держави за 

ходом впровадження  постулатів академічної доброчесності у вищих 

навчальних закладах дозволить суттєво покращити академічні стандарти вищої 

школи, що позитивно відобразиться в цілому на життєдіяльності  суспільства. 
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Таким чином, для реалізації ключових цінностей академічної 

доброчесності у вищих навчальних закладах можна рекомендувати наступні 

заходи: широке розповсюдження та обговорення ухвалених в межах 

університетів кодексів честі; проведення семінарів для студентів та викладачів 

стосовно дотримання академічної доброчесності, видів порушень та 

академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності; 

посилення контролю за дотриманням академічної доброчесності як на рівні 

кожного університету, так і в межах держави.  
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ПРОБЛЕМА ВИЯВЛЕННЯ ПЛАГІАТУ 

 

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 [1]. 

Академічна доброчесність зобов’язує нас дотримуватись певних правил 

при опрацюванні та описанні власних досліджень, особливо коли автор 

використовує інформацію з інших джерел. Звичайно, неможливо представити 

наукову працю без раніше створених методик, посилань або цитат з інших 

видань. Першочергово необхідно вказувати інші інформаційні джерела, в яких 

висвітлені попередні розробки, якщо вони були використані, надавати 

достовірну інформацію про методи та результати. 

До порушень академічної доброчесності відносяться: академічний 

плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 

хабарництво, необ’єктивне оцінювання [1]. 

Широкого публічного ажіотажу набула проблема забезпечення належного 

рівня академічної доброчесності в Україні. Наукова спільнота та суспільство 

проявляють помітну нетерпимість до плагіату в наукових роботах, включаючи 

й кваліфікаційні роботи – від магістерських до дисертаційних досліджень. 

Проблема боротьби з академічною недоброчестістю неодноразового опинялася 

в центрі суспільної уваги, однак цьому протистояннюзавжди бракувало 

системності та результативності, як правило, обмежувалася викриттям 

чергового плагіатора. Короткочасний суспільний резонанс не супроводжувався 
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спробами впорядкування відповідного правового поля і не призводив до 

організаційних та репутаційних наслідків для плагіаторів. 

Серед вище перерахованих порушень академічної доброчесності у 

вітчизняній освіті широке розповсюдження має академічний плагіат 

(копіювання). 

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 [2].  

Йогоможна виявити майже у всіх сферах людської діяльності.З одного 

боку такі дії спонукають на розвиток і прогрес, оскільки відбувається 

відтворення, вдосконалення, видозмінювання і поширення вже відомих  

матеріалів, а з іншого –перекреслюють усі паростки індивідуального мислення 

та ініціативу авторів, не кажучи про порушення авторського права. 

Факт проблеми привласнення авторства на чужі інновації відома здавна. 

В історії бачимо безліч прикладів, коли нагороду за винаходи діставались 

далеко не їх розробникам. З науково-технічним розвитком у сучасності, маючи 

доступ до наукових робіт, публікацій, винаходів та ін., кожен має змогу шляхом 

вивчення вже відомих матеріалів, досліджень розвивати та втілювати власні 

ідеї, розробки для подальшої модернізації науки, техніки та мистецтва. 

При такій кількості копіювання та видозмінювання інформації в 

суспільстві з’являються сумніви щодо дійсного розвитку та доцільності 

наукових видань. Наукову діяльність перестають сприймати, як належну 

роботу та користь для суспільства.Коли говоримо про плагіат, то в першу чергу 

приділяємо увагу правовим, соціальним та моральним аспектам. Але в чому ж 

причина цього явища?Хронічний брак часу, постійне відкладання роботи на 

кінцеві терміни, недостатня методична забезпеченість та банальна лінь – це 

основні причини, через які, замість виконання повноцінної роботи, відбувається 

незаконне привласнення собі чужих інтелектуальних і творчих праць, тому має 

піддаватися ретельному контролю і покаранню. 



76 

Основними факторами, які спричиняють порушення академічної 

доброчесності в частині поширення практики плагіату в науково-освітньому 

середовищі є: не сформованість правового поля у цій сфері; слабка вкоріненість 

відповідних етичних норм, недостатні технічні можливості різних навчальних 

закладів для виявлення плагіату; безкарність проявів академічної 

недоброчесності; застарілість змісту і методів навчання, їх невідповідальність 

вимогам часу, звідки слабка вмотивованість до навчання. На подолання цих 

негативних факторів повинен бути спрямований комплекс заходів з 

утвердження у вітчизняній науково-освітній системі [3]. 

Створення власного наукового дослідження – це досить кропіткий 

процес, що потребує часу, витривалості та суттєвої уваги автора, тоді як плагіат 

– це досить простий спосіб створення «власного» дослідження. 

Однак, існує декілька видів технічних засобів, які шляхом автоматичного 

порівняння, текстових документів з базою даних інших вже опублікованих 

документів, створюють широку можливість виявлення плагіату. Але на даний 

момент, найбільшою проблемоювважається відсутність єдиної загальної бази 

текстів, з якою можна було б порівнюватиавторські інновації. Її створення 

дозволяє не лише виявляти, а й запобігає появі плагіату. В результаті кожен 

розумітиме, що робота буде перевірена на унікальність. 

Перспективним рішенням в боротьбі з академічним плагіатом є 

об’єднання всіх існуючих нині баз в єдину, де будуть зберігатись наукові та 

кваліфікаційні роботи.Викладені вище аспекти направлені на посилення 

наукової етики та академічної доброчесності. 
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АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ ТА ЙОГО ВИДИ 

 

Явище плагіату – це давня проблема. Різні пошукові системи за секунди 

можуть запропонувати тисячі результатів, запитів, які досить просто можна 

скопіювати, перекласти з іноземної мови та використати у своїх  наукових 

працях, приховуючи запозичення елементарними діями. Це все більше 

спонукає науковців вдаватися до таких дій, бо система вимагає продуктивності, 

а, враховуючи реалії заробітної плати педагогічних працівників, науковців в 

Україні, займатися науковою роботою просто не те що не прибутково, а  

швидше за все переходить у хобі. 

Один з найпопулярніших методів написання усіх типів робіт – 

«Скопіювати – вставити», починаючи зі шкільних творів аж до наукової статті. 

Студенти, курсанти приходячи після школи в інститути, університети, академії 

не розуміють, чому не можна завантажити роботу з мережі інтернет, змінити в 

ній інформацію про авторів і здати викладачеві. Ще зі школи у молоді 

виробляється звичка, яка дозволяє без докорів сумління завантажувати роботи з 

мережі інтернет й отримувати за це позитивні оцінки. Відсутність покарання за 
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використання чужої роботи та звичка, сформована в дитинстві, – основні 

причини такого менталітету в української молоді. Як показують статистичні 

дослідження, які проводяться в Україні близько 90 % студентів вдаються до 

плагіату [1]. 

Не меншу загрозу становлять так звані ghostwriters – автори, які за певні 

кошти займаються написанням різноманітних творів, виступів або інших 

текстів, які офіційно зараховуються іншим особам [2]. Мережа Інтернет рясніє 

пропозиціями про написання якісного диплому за 1 день. Насправді ж це навіть 

не написані роботи, а компіляція відкритих джерел з мережі інтернету. У 

сукупності ці всі фактори становлять реальну загрозу якості освіти. 

Досвід багатьох європейських країн досить різноманітний в питанні 

боротьби з плагіатом, тому розглянемо кілька прикладів. 

У Німеччині немає можливості використання робіт випускників у 

порівняльній базі даних, роботи випускників на стадії захисту майже не 

перевіряються на наявність текстових запозичень. Але кожен громадянин 

Німеччини знає, що якщо через кілька років він досягне певного успіху, 

зробить  кар’єру, а хтось перевірить його роботу на наявність плагіату і знайде 

хоч кілька речень не належно оформлених та без посилання скопійованих, його 

одразу звинуватять у плагіаті.  

Людина одразу позбудеться не тільки наукового ступеня, ученого звання, 

але й посади. До того ж на все життя отримає клеймо крадія. Так, міністр освіти 

Німеччини Аннетте Шаван подала заяву про відставку після звинувачень у 

плагіаті та втрати наукового ступеня. У Дюссельдорфському університеті імені 

Генріха Гейне була створена спеціальна комісія, яка визнала, що в її дисертації 

наявний плагіат, та клопотала про анулювання диплому кандидата наук. Учена 

рада університету 5 лютого 2013 р. одноголосним рішенням анулювала диплом, 

який був виданий 33 роки тому [3; 4]. 

У Словаччині з 2009 року дипломні роботи перевіряються на наявність 

плагіату та  зберігаються в цифровому сховищі (державна система), а з 2010 

року міністерство освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки 
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зобов’язало всі вищі навчальні заклади використовувати цифрове сховище та 

перевіряти на наявність плагіату. 

У Великобританії система «Anti-Plagiarism» була впроваджена до 

загального використання в ВНЗ відповідно до урядової програми. Через три 

роки, фінансування взяли на себе самі ВНЗ. Відповідно до правил одного з 

кращих світових навчальних закладів – Оксфордського університету одним із 

найсерйозніших «гріхів» під час іспитів є списування та плагіат. Подібні 

випадки, що мали місце в університеті, обов’язково розслідуються, а штрафи, 

накладені на студентів, залежно від  провини можуть змінюватися від зняття 

балів аж до виключення з університету. Навіть якщо з’ясується, що плагіат є 

випадковим, це також може призвести до серйозного покарання. Впроваджені 

положення, що стосуються порядку складання іспитів, також застосовуються до 

«оцінювання дисертації, магістерських та курсових робіт, які не приймаються у 

формальних умовах експертизи, але які враховуються або становлять частину 

роботи для отримання стипендії, наукового ступеня або вченого звання [5]. 

Які б не були досконалі та потужні методи та способи пошуку запозичень 

у системах виявлення плагіату, завжди будуть такі умільці, які намагатимуться 

постійно приховувати явні факти плагіату. Розглянемо більш детально деякі 

приклади фальсифікації тексту та як система їх виявляє. Приклад виявлення 

того чи іншого запозичення буде ілюструватися за допомогою системи 

Strikeplagiarism. 

Шахраї, які прагнуть приховати плагіат, вдаються до багатьох методів, а 

деколи їхні потуги вражають, бо здається, за той час поки вони модифікували 

текст та проводили з ним технічні махінації, можна було б написати нову 

повноцінну роботу. Можна виділити сім найпоширеніших методів (спроб) 

приховати  наявність запозичень, які ще можна поділити на видимі та невидимі. 

Наприклад, стилістичну неоднорідність роботи фахівець може виявити без 

використання системи – це видимий метод [6]. 

Виділяють такі методи приховування плагіату: 

1. Використання прихованих символів. 
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2. Заміна символів у слові латиницею. 

3. Нерівномірне розміщення запозиченого тексту в роботі. 

4. Стилістична неоднорідність дослідження. 

5. Написання роботи складною мовою та заміна слів синонімами. 

6. Маніпуляція цитатами. 

7. Переклад. 

Підсумовуючи усі визначення поняття «плагіат», можна зробити 

висновок, що це крадіжка. Це такий злочин, який повинен за собою тягнути 

дисциплінарні заходи та жорсткі покарання. 
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ 

 

Економічне та культурно-освітнє становище країни завжди перебуває в 

руках її громадян. Власне ми творимо своє сучасне і майбутнє. І у всі часи 

держава покладалася на молодь, на її креативні та перспективні ідеї, розробки, 

наукові дослідження (у будь-якій галузі). На жаль, ідеї нашої молоді (і не 

тільки) збідніли, тому дуже часто наукове дослідження або певна наукова 

робота не є власне «індивідуальною» роботою, а скоріше всього – 

запозиченням її у інших авторів. А ще (від чого стає дуже сумно) одна ідея – 

оригінальна – може стати основою для написання декількох або навіть 

кільканадцяти робіт. Яким чином Україна зможе досягти власне високого рівня 

у галузі науки, якщо ми «боїмось своїх думок, ідей» і частіше за все 

користуємося розумними думками інших людей?  

Працюючи вчителем у школі, часто спостерігаю, як школярі 

користуються різноманітними допоміжними засобами для написання твору, 

есе, реферату тощо. Часом вони навіть не задумуються над тим, що 

переписують. І байдуже, що їхні думки не співпадають з думкою автора, яку 

вони приписують собі. Це є початком академічної недоброчесності. Але діти ще 
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зовсім про це не замислюються. Закінчують школу, можливо, навіть отримують 

золоті медалі і продовжують навчання у ВНЗ як нашої держави, так і за її 

межами. І продовжують «плагіатити» реферати, курсові, дипломні проекти. Бо 

для чого ворушити власними мізками, якщо до них вже все написали? Так, саме 

таку думку я чую від своїх учнів.  

Постає питання: де ж наші думки, ідеї, гіпотези? Що ми власне нового 

можемо створити для розквіту нашої держави? Тому власне я вважаю, що це 

дуже актуальне питання сьогодення.  

Дотримання академічної доброчесності є необхідною умовою якісної 

освіти. Тільки так ми зможемо голосно говорити про власні культурні та 

наукові надбання українців. І дбати про дотримання одного з основних Законів 

України (стаття 42 Закону) повинні не лише викладачі, освітяни, але і власне 

здобувачі освіти. Кожен свідомий поважаючий себе громадянин повинен знати 

про такі неприпустимі речі, як плагіат, списування, обман, хабарництво. Це 

ознаки поняття «академічної доброчесності», про яку ми говоримо.  

В Законі трактується вище вказаний термін  так: «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). Отже, поняття вживається не лише на 

позначення певних принципів у викладанні і навчанні, а ще й на позначення 

внутрішньої культури кожного з нас.  

Тому вважаю за необхідне проводити бесіди з учнями, чому це так 

важливо, і вчити їх дотримуватися принципів «академічної доброчесності». 

Зокрема, актуальним саме у шкільному віці є проблема списування. Варто 

пояснювати школярам шкідливість такої роботи, показувати на прикладах.  

У цьому навчальному році, готуючи дев’ятикласників до державної 

підсумкової атестації з української мови, мала нагоду познайомитися з досі 

незнаними відомими українцями. Автор збірника диктантів розмістив ряд 

текстів, присвячених темі «плагіату» в області наукових відкриттів (1). 
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Диктанти є підтвердженням моєї думки про те, що власне ми творимо свою 

державу і що лише за умови принципу доброчесності ми можемо показати 

світові, що українці варті європейського визнання. 

А на уроках інформатики варто знайомити школярів з програмними 

засобами, що перевіряють роботи різного типу на плагіат. Щоб не було 

несподіванок в майбутньому. Адже діти на сто відсотків зараз впевнені, що за 

допомогою інтернету можна знайти будь-яку інформацію і скористатися нею у 

власних цілях. А закріпити знання пропоную на уроках з правознавства, де 

вчителю варто пояснити, чим загрожує їм сліпе копіювання чужих текстів і 

привласнення їх собі.  

Проблема академічної доброчесності є однією з найактуальніших у 

сучасному світі. І «Проект Сприяння академічній доброчесності в Україні» це 

один із перших кроків подолання корупції в нашій державі та шлях до 

економічного зростання.  

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Авраменко О. Українська мова: Збірник диктантів: 9 клас / 

Олександр Авраменко. – К.: Грамота, 2018. – 56с.  

2. Закон України «Про вищу освіту» / Верховна Рада України; Закон 

від 01.07.2014 № 1556-VII. Редакція від 30.11.2016. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ПРЕСТИЖУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер 

життєдіяльності людини. Не стала винятком і освіта, особливо вища школа. 

Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній простір Європи, 

здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог.  

Отже, вивчення фактичного стану і факторів, що визначають академічну 

культуру навчально-пізнавальної діяльності студентів та розробка можливих 

шляхів підвищення її рівня в українських вишах є сьогодні одним із 

пріoритeтних нaпрямів у системі рoбoти закладів вищої освіти України.  

В останні роки українська наукова та освітня спільнота все більше 

звертається до питань академічної доброчесності та впровадження міжнародних 

академічних стандартів. У цивілізованому академічному світі велика роль 

відводиться фундаментальним цінностям академічної доброчесності. З точки 

зору світових стандартів вищої школи академічна доброчесність це дієвий 

інструмент забезпечення якості вищої освіти. 

Міжнародний центр академічної доброчесності при Ратлендському 

інституті етики, Університет Клемсон в Південній Кароліні, розробив документ 

«Фундаментальні цінності академічної доброчесності». За цим підходом, 

академічна доброчесність – це відданість академічної спільноти, навіть перед 

лицем труднощів, шести фундаментальним цінностям: чесності, довірі, 

справедливості, повазі, відповідальності й мужності [3].  

Впровадження принципів академічної доброчесності в українських вишах 

– це питання престижу вищої освіти та репутації самих ЗВО, підвищення 

їхнього рейтингу, визнання дипломів університетів на європейському та 

світовому рівнях, підвищення конкурентоспроможності випускників. 
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У проекті нового Закону України «Про освіту» вперше на законодавчому 

рівні подається тлумачення терміна: «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]. 

Академічна доброчесність означає, що в процесі навчання чи досліджень, 

студенти, викладачі та науковці керуються, передусім, принципами чесності, 

чесної праці та навчання. Неприйнятним є плагіат, списування, 

несанкціоноване використання чужих напрацювань.  

Так, згідно Закону України «Про вищу освіту» академічним плагіатом 

визначається оприлюднення (частково або повністю) наукових результатів, 

отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження та/або 

відтворення опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання 

[2]. 

Сьогодні потрібно визнати, що плагіат є формою аутсорсингу, тому 

протиставити йому треба традиції та норми академічної культури, що засновані 

на позиціюванні практик авторського брендингу, творчої агрегації контенту, 

цінності власної позиції, думки, ідеї, стилю.  

Саме тому більшість вишів затверджують власні «Положення про 

запобігання академічному плагіату», які встановлюють моральні принципи і 

загальні етичні норми у відносинах між представниками університетської 

спільноти під час виконання ними своїх обов’язків, які випливають з вимог 

чинного законодавства України, Правил внутрішнього трудового розпорядку та 

інших чинних у ЗВО локальних нормативних актів. 

З метою запобігання корупції та контролю за дотриманням норм 

законодавства про авторське право серед студентів в рамках діяльності органів 

студентського самоврядування створюються «Комітети академічної 

доброчесності».  
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Основні напрями роботи таких комітетів: прийняття анонімних заяв від 

студентів щодо проявів корупції (за необхідності); проведення анкетування 

серед студентів; ознайомлення студентів з нормами законодавства про 

авторське право; популяризація серед студентів використання електронної 

програми «Антиплагіат»; співпраця з відповідними комітетами інших вишів 

тощо. 

Слід особливо підкреслити, що ще на початку 2016 року Американські 

ради з міжнародної освіти спільно з Міністерством освіти і науки України та за 

підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки розпочали Проект 

Сприяння академічній доброчесності в Україні STRENGTHENING ACADEMIC 

INTEGRITY IN UKRAINE PROJECT (SAIUP), який охопив 10 українських 

університетів з різних регіонів. Термін реалізації Проекту – 1 січня 2016 року – 

31 грудня 2019 року. 

Передбачено, що в рамках Проекту сприяння академічні доброчесності 

серед завдань, які стоять в процесі його реалізації студенти, викладачі та 

допоміжний персонал ЗВО отримають практичні знання та навички про основні 

принципи поняття «Академічна доброчесність», а також план дій по 

впровадженню цих принципів у своєму виші.  

Таким чином, прийняття і підтримка кожним учасником освітнього 

процесу Проекту сприяння академічній доброчесності є запорукою гарного 

місця працевлаштування та основою стратегії життєвого успіху в цілому. 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 
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navichok_do_2020-go-907.  
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ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 У ОСВІТНЬО-НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 

 

Одним із першочергових завдань у реформуванні системи вищої освіти 

України є питання підвищення її якості та підвищення якості професійних 

компетенцій, а значить і конкурентоспроможності випускників, визнання 

фахових дипломів українських університетів на європейському та світовому 

рівнях. На наш погляд, підвищення якості вищої освіти без дотримання 

принципів академічної доброчесності не можливе. Що ж покладено в основу 

розуміння терміну «академічна доброчесність»?  

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та 

визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 
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діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 

наукових (творчих) досягнень [1,c. 2]. 

Роль університету у вихованні поваги до закону і віри у власні 

можливості є визначальною. Саме тут зростає нове покоління національної 

еліти, яка через декілька років буде приймати основні рішення. Саме від неї 

буде залежати те, які відносини будуть складатися в економіці, бізнесі та 

соціальній сфері. Якщо ми маємо за мету створити правове суспільство на 

зразок європейських та північноамериканських країн – наші молоді фахівці 

повинні оволодіти не тільки професійними компетенціями, але й суворо 

дотримуватися законів, що існують. Досвід академічної нечесності, який часто 

отримують студенти в наших університетах, – це початковий тренінг на 

подальше порушення законів [2,c. 93 – 94], але шлях академічної доброчесності 

під час навчання є основною  умовою формування сучасного світогляду 

успішного, конкуретноспроможного та затребуваного на ринку праці 

випускника.  

Згідно з пунктом 4 статті 42 Закону України «Про освіту» порушенням 

академічної доброчесності вважається: академічний плагіат; самоплагіат; 

фабрикація; фальсифікація; списування; обман; формами обману є, зокрема, 

академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування; 

хабарництво; необ’єктивне оцінювання [3]. 

Правильним кроком у вирішенні питань означення та регулювання 

дотримання принципів академічної доброчесності є створення установчих 

документів вищими навчальними закладами. Саме тому для учасників 

освітнього процесу Сумського державного університету створено Кодекс 

академічної доброчесності Сумського державного університету (СумДУ) [1].  

Згідно з положеннями  Кодексу академічної доброчесності Сумського 

державного університету академічний плагіат – оприлюднення (частково або 

повнстю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як 

результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих 
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матеріалів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення 

авторства [1, c. 4].  

Основними видами академічного плагіату є [1, c. 4 -5]:  

– клонування – копіювання, точне відтворення (слово в слово) чужого 

тексту та/або запозичення ілюстрацій з наступним представленням їх як 

авторських;  

– копіювання – матеріал містить значну частину тексту та/або ілюстрацій 

одного джерела без змін; 

– ‹«знайти-замінити» – зберігається основний зміст джерела зі змною 

ключових слів і фраз;  

– ремікс – парафраза матералів кількох джерел упорядковуються так, щоб 

текст виглядав цілісним;  

– гібрид – поєднання цитованих джерел і скопійованих матералів (тексту, 

ілюстращй) без посилання, тощо.  

Однією із складових  освітнього процесу студентів медичного інституту 

СумДУ є самостійна робота. ЇЇ студент планує разом із науково-падагогічним 

працівником і виконує, як під контролем науково-педагогічного працівника 

(70%), так і без його безпосередньої участі (30%). Результатом виконання 

самостійної роботи студентами медичного інституту СумДУ є написання есе по 

актуальній проблемі медичного профілю, що містить аналіз та узагальнення 

існуючих та власних наукових даних, тобто учаснини даного проесу повинні 

мати навички якісного академічного письма. 

Саме тому, завдання мають бути проблемними, актуальними з високою 

варіативністю та диференційованістю оцінювання, а їх виконання має 

спиратися на творче мислення [4, c. 19].  

Важливо розкрити позитивні сторони такої перевірки тексту на плагіат, 

щоб молоді науковці розглядали її не як перешкоду, а як допомогу у здійсненні 

самостійних досліджень [5, c. 272]. 

Забезпечення академічної доброчесності має орієнтуватися не на 

покарання та дисциплінарні заходи, а на допомогу, інформаційно-
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просвітницьку та роз’яснювальну роботу, що підтверджується практикою 

навчальних закладів демократичних країн Заходу [4, c. 19]. 

Тому, з метою формування ціннісних орієнтацій на сприяння академічної 

доброчесності серед студентів-медиків необхідно проводити роз’яснювальні  

лекції, семінари, огляд індивідуальних випадків академічної нечесності та  

результатів емпіричних досліджень практик запровадження принципів 

академічної доброчесності. 
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В ОСВІТНЬО-НАУКОВІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ: ВИМОГИ СУЧАСНОСТІ 

 

Зміна сил, що впливають на сучасну вищу освіту у всьому світі, привели 

до зростання та посилення факторів, які діють на неї. До них можна віднести: 

масовість, що привела до радикального збільшення кількості студентів; 

економізацію академічного простору, що зумовлює зростання впливу запитів та 

потреб абітурієнтів і студентів на зміст та практичну орієнтованість програм та 

курсів; глобалізацію, що призводить до орієнтації на тенденції розвитку 

світової економіки, прискорений розвиток нових інформаційних та 

комунікаційних технологій, створення міжнародної мережі знань, набуття 

англійською мовою домінуючої позиції в розповсюдженні наукової інформації.  

Такі глибокі трансформації, очевидно, не можуть не впливати на загальне 

зниження академічних стандартів, певні зміни та деформації етичного поля 

вищої школи. Сфера його дії охоплює всіх основних гравців академічної арени: 

абітурієнтів, студентів, аспірантів і молодих дослідників, провідних викладачів 

та вчених, представників органів управління і контролю освіти, замовників 

наукової продукції, видавців [1, с. 10]. 

Академічна доброчесність: глобальний контекст та національна потреба 

наукової літератури та періодики, лідерів громадських і професійних 

організацій та асоціацій, пов’язаних з вищою освітою. Системи професійних 

цінностей, моральних норм, традицій внутрішніх стосунків та відносин з 

широким соціальним оточенням визначають принципи взаємодії в цій 

надзвичайно складній та різноманітній соціальній мережі, яка створює і 

підтримує науково-освітню діяльність. Саме тому для всієї науково-освітньої 

спільноти набуває особливого значення поняття академічної доброчесності 

(academic integrity). В основу вже класичного сьогодні визначення цього 
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поняття покладено сполучення наступних фундаментальних чеснот: чесності, 

довіри, справедливості, поваги та відповідальності [1, с. 11]. 

Наразі в Україні приділяється значна увага інституційним змінам у сфері 

вищої освіти, тому питання академічної доброчесності є, як ніколи, 

актуальними для закладів вищої освіти. Значним поштовхом у вирішенні цього 

питання стало впровадження Закону України «Про освіту» (2017), який 

дозволив розпочати побудову системи протидії академічній недоброчесності на 

всіх рівнях. 

Академічна доброчесність (АД) - 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]. Основними принципами АД є прозорість, 

надійність, доступність, чесність, взаємоповага, відповідальність, законність 

довіра, діалог, етика.  

У статті 42 Закону України «Про освіту » законодавець зазначає перелік 

порушень академічної доброчесності а саме: 

- академічний плагіат;  

- самоплагіат;  

- фабрикація;  

- фальсифікація; 

- списування; 

- обман;  

- хабарництво; 

- необ’єктивне оцінювання.  

За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні 

та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої 

академічної відповідальності, як: відмова у присудженні наукового ступеня чи 

присвоєнні вченого звання; позбавлення присудженого наукового (освітньо-

творчого) ступеня чи присвоєного вченого звання; відмова в присвоєнні або 
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позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії; 

позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи 

займати визначені законом посади [2]. 

Найбільш розповсюдженим видом академічної недоброчесності в 

науково-освітянському просторі України є академічний плагіат. 

Плагіат (від лат. Plagio – викрадаю) – відповідно до ст. 50 Закону України 

«Про авторське право та суміжні права» це оприлюднення (опублікування), 

повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього 

твору [3]. 

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про освіту» академічним плагіатом 

є 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 [2]. 

Основними факторами, що впливають на розповсюдження академічного 

плагіату є: легкий доступ до інформації (мережа Інтернет); стрімкий розвиток 

технологій; низький рівень мотивації здобувачів до навчання, одержання знань; 

Байдужість освітянської спільноти до порушень авторського права. 

Хотілося б звернути увагу на досвід Сумського державного університету, 

щодо впровадження принципів АД та протидії такого негативного явища, як 

плагіат. На даний час дотримання АД в освітньо-науковому просторі 

університету регламентовано:  

- Кодексом корпоративної культури Сумського державного 

університету;  

- Положенням про академічну доброчесність та етику академічних 

взаємовідносин у Сумському державному університеті; 

- Положенням про академічну доброчесність та етику академічних 

взаємовідносин у Сумському державному університеті; 

- Наказом про наповнення архіву кваліфікаційними випускними 

роботами; 
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- Положенням про групу сприяння академічної доброчесності; 

- Системою забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти.  

З 2016 р. Сумський державний університет є учасником Проекту 

сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP), що реалізується 

Американськими радами з міжнародної освіти в партнерстві з Міністерством 

освіти і науки України за підтримки посольства США. 

Положення про академічну доброчесність та етику академічних 

взаємовідносин у СумДУ, що грунтується на принципах довіри та поваги, 

передбачає складання декларацій для студентів та викладачів. Уже зараз на 

кафедрах різних факультетів студенти, на етапі подання роботи до захисту,  

підписують декларацію академічної доброчесності, яка підтверджує наявність у 

роботі власних думок, суджень, висновків. Подібні декларації є прикладом 

світової практики, зокрема Оксфордського і Кембриджського університетів, 

університету Ліверпуля тощо [4]. 

Отже, підводячи підсумки викладеного, хотілося б зазначити, що 

впровадження правових норм, щодо академічної доброчесності (АД) в Україні 

суттєво залежить від моральної свідомості учасників освітньо-наукової 

діяльності, виховання у молодого покоління науковців основних принципів АД, 

та нетерпимості до їх порушень, впровадження новітніх технологій, з 

використанням міжнародного досвіду, щодо виявлення таких негативних явищ 

як академічний плагіат, самоплагіат тощо та застосування норм академічної 

відповідальності.    

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / 

Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. 
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АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ: ПЛАГІАТ  

У РОБОТАХ СТУДЕНТІВ 

 

У науково-методичній літературі останніх років з’явилася велика 

кількість публікацій, присвячених освітнім можливостям інтернет-ресурсів 

найрізноманітнішого призначення. Сьогдні виокремлюють такі основні сфери 

використання інтернет-технолгій: як засіб отримання інформації, як засіб 

навчання, як засіб комунікації. Інтернет створив можливість для студентів у 

будь-якій країні отримувати знання. І багато хто із студентів використовує 

матеріал з мережі інтернет для написання рефератів, тез, наукових досліджень, 

статтей. На жаль, у сучасних умовах плагіат став невід’ємним супутником 

творчої, інтелектуальної діяльності. Варто наголосити, що плагіат зумовлює 

зниження якості навчального процесу, зацікавленності, активності, 

самостійності студентів.  

Що ж саме небхідно розуміти під поняттям «плагіат». Плагіат – 

привласнення авторства на чужий твір науки, літератури, мистецтва або на 
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чуже відкриття, а також викристання в своїх працях чужого твору без 

посилання на автора [1, с.420]. Проблеми плагіату в роботах студентів 

досліджують І.В. Груздо, О.С. Куроп’ятник, О.І. Харитонова, І.В. Шостак, В.І. 

Шинкаренко та інші. 

Розглянемо два види привласнення авторства: ненавмисний плагіат та 

навмисний плагіат. Ненавмисний плагіат допускається у зв’язку з відсутністю у 

студентів необхідних знань у сфері авторського права, а також використання 

наукових праць інших авторів. Навмисний плагіат – це свідоме видання 

студентами чужих робіт за власні, переписування тексту з джерела без 

посилання на нього. Для студента це є спрощенням процесу навчання, 

покращення якості власних наукових робіт за рахунок включення до них 

фрагментів чужих робіт, з метою підвищення балу, своєчасне виконання 

отриманого завдання (реферату, курсової чи наукового дослідження). 

Використання результатів чужих досліджень у своїх роботах – це загальна 

етика студента, відповідальность, а також різні ситуації навчання в закладах 

вищої освіти [4]. 

Виявити та перевірити плагіат у роботах студентів можливо таким чином: 

використовуючи спеціальні комп’ютерні програми (у яких можна побачити у 

відсотковому еквіваленті чому дорівнює унікальність тексту), а також 

оцінюючи якість виконаної роботи, стилістику викладу матеріалу й загальний 

рівень знань студента, його володіння предметом, з якого написано роботу 

тощо. Для студентів головною метою виконання наукових  робіт повинно бути 

не лише отримання нових знань, а й вироблення навичок самостійної, творчої, 

інтелектуальної роботи. Студенти, які самостійно виконують наукові роботи, 

набувають навичок дослідження певного питання, правильного визначення 

мети, завдань роботи та пошуку ефективних шляхів їх вирішення. Студент 

вчиться аналізувати, обирати необхідні способи розв’язання певної проблеми, 

працювати з науково-методичною літературою з питань його досліджень та 

завдань, робити власні висновки [3]. Варто наголосити, що це і є неодмінною 

умовою формування майбутнього фахівця. Студенти, які виконують наукові 
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роботи шляхом видання чужих робіт за власні, такого досвіду й навичок не 

набувають.  

Таким чином, заклади вищої освіти повинні заохочувати студентів до 

навчання, формувати в них бажання висловлювати власні думки й самостійно 

виконувати роботи, досліджувати те чи інше питання, що стосується їхнього 

фаху. Необхідно освітній процес наповнювати творчими й практичними 

завданнями, що будуть розвивати систему мислення студента та дозволять 

йому набути необхідних у майбутній роботі навичок. 
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В ГАЛУЗІ МЕДИЧНИХ НАУК 

 

У сучасному високотехнологічному суспільстві надзвичайно важко 

знайти сферу медичної науки, освіти, практичної охорони здоров'я, вільну від 

прямого або завуальованого використання запозиченої інтелектуальної творчої 

праці. 

Варто зазначити, що  о крім інших причин, плагіат в цій сфері особливо 

нетерпимий, оскільки згубно відбивається на довірі населення до лікаря, 

вчених-клініцистів та дослідників. Закономірно, що медик, заплямував себе 

присвоєнням результатів чужої праці, викликає у пацієнтів небезпідставні 

сумніви як в своєму професіоналізмі, так і в морально-особистісних 

характеристиках [1] 

Загалом, плагіат, який важко довести, у науково-популярній медичній 

літературі набрав абсолютно небачених масштабів. Цілеспрямовано 

попрацювавши в пошукових системах Інтернету, можна виявити 5-10-15, а 

часто, значно більше повністю або частково скопійованих текстів за однією і 

тією ж тематикою, переписаних один у одного, інколи створюють таку 

круговерть запозичень, у якому досить важко, чи просто неможливо виявити 

автора першоджерела [2, с.101; 3, с.14]. Тож бурхливий розвиток соціальних 

комунікацій (із гігантськими масивами інформації й полегшенням доступу до 

неї) спричинив не 294 менш бурхливий розвиток плагіату в традиційних 

(оприлюднення чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору [4, 

с.68; 5, с.296]. 

Негативні наслідки від застосування плагіату полягають не лише у 

порушенні права інтелектуальної власності, а й у різкому зниженні якості 

наукових публікацій. Цей факт є кричуще недопустимим для наукових праць у 
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медичній сфері, адже при постійному переписуванні чужих думок можна не 

лише втратити раціональне зерно, а і надати неправдиву інформацію, що, в 

свою чергу створює загрозу системної помилки у майбутньому. 

На сьогодні широкого застосування набули різноманітні 

компʼютеризовані програми для виявлення академічного плагіату, зокрема у 

дисертаційних дослідженнях. Саме їх застосування дозволяє, певною мірою, 

проводити «профілактику» використання чужої думки здобувачами.  

Важливо відмітити також і одну із притаманних медичній науці рис – 

використання сталих (звичних) дефініцій при формулюванні саме медичної 

думки. Для прикладу «профілактичний медичний огляд», «амбулаторний 

прийом пацієнта» «хронічні неінфекційні захворювання» тощо. При проведенні 

автоматизованої перевірки деяких наукових праць, а саме проведення аналізу 

нормативно-правового регулювання організаційних процесів, часто результат 

перевірки вказує на наявність запозичень, на справді при проведенні експертної 

оцінки – явищ «класичного плагіату» чи «рерайту» немає, є лише часте 

використання сталої термінології. Стосовно наукових публікацій у них є ще 

одна велика проблема яка полягає в запозиченні не тільки тексту а й схем  

таблиць, малюнків, які були використані раніше у інших авторів.  

У медичній науці надзвичайно важливим є виховання академічної 

доброчесності починаючи із студентської лави. Під час навчання в аспірантурі, 

необхідно акцентувати увагу не лише на клінічний дисциплінах, а і навчати 

правильно оформлювати наукові праці (правильно використовувати цитати, 

посилання, коректного опису результатів досліджень інших авторів). 

Вища школа – це своєрідна модель суспільства. Тому процес 

впровадження ідей і постулатів академічної чесності є поступовим, складним і 

довготривалим, тож повинен постійно вдосконалюватися. Кожен медик – це 

самостійна одиниця, лідер, людина котра щоденно приймає рішення ціною в 

людське життя. Бажання самовдосконалюватись з кожним днем повинне стати 

постійним натхненникам у науці. 
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Серед основних методів попередження плагіату можна виділити 

запобігання «ненавмисного плагіату» та підвищення рівня правової культури 

серед авторів. 

Говорячи про академічну чесність слід підкреслити, що у цілому 

академічному світі, провідні вчені, давно вже прийшли до висновку, що 

професійний розвиток неможливий без загального, який формує не просто 

фахівця, а лідера, який здатен змінювати світ на краще. Саме цей процес не 

може стати реальністю без академічної доброчесності. 
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ПЛАГІАТ У НАУКОВО-ОСВІТНІЙ СФЕРІ 

 

Поняття «плагіат» (plagio («викрадати»)) характеризується як умисне 

привласнення авторства чужого твору науки, мистецтва або зображення. Таке 

явище як «плагіат» пов'язане з різними галузями наукової діяльності, а також з 

порушенням морально-етичних правил і стандартів. Плагіат відноситься до 

негативних явищ, як в науці, так і в інших областях життєдіяльності. Крім 

плагіату в науці відомі й інші негативні явища: підтасовки фактичних 

відомостей в публікаціях, несумлінність експертів-рецензентів та ін. [1, с. 509]. 

У науці плагіат найчастіше зустрічається в гуманітарних дисциплінах і 

набагато рідше – в природничо-наукових. В основі наукової етики лежить 

принцип наукової чесності, який в тому числі означає новизну наукового 

знання [2, с. 3]. 

Запозичення, звичайно, можливі і навіть необхідні, але вони обов'язково 

повинні супроводжуватися посиланнями на автора. Плагіатом вважається не 

тільки пряме цитування без вказівки джерела запозичення, а й наступні аспекти 

[3, с. 62]: 

• зловживання цитатами; 

• переказ чужих думок своїми словами; 

• компіляція з кількох джерел; 

• самоплагіат. 

Крім того, можна виділити категорію неочевидного наукового плагіату, 

коли для розгляду суперечки потрібна участь експерта. Категорію очевидного 

наукового плагіату можна розкласти на категорії [3, с. 65]:  

1) привласнення авторства елементів запозиченої наукової публікації в 

своєму творі; 
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2) запозичення елементів чужого наукового твору з використанням 

правил наукового цитування (назви і джерела твору, зазначенням автора), 

частка якого за обсягом, наприклад, перевищує 50% від загального обсягу 

власного твору; 

3) запозичення елементів свого наукового твору (самоплагіат), частка 

якого за обсягом, наприклад, перевищує 70 % від загального обсягу нового 

власного твору. 

Найбільш часто плагіат виражається в публікації під своїм ім'ям чужого 

твору або чужих ідей, а також в запозиченні фрагментів чужих творів без 

зазначення джерела запозичення. Обов'язковою ознакою плагіату є 

привласнення авторства. Неправомірне використання, опублікування, 

копіювання публікації, що охороняється авторським правом, саме по собі 

плагіатом не є, якщо при такому використанні, не дивлячись на його 

неправомірність, вказується дійсний автор твору [1, с. 509]. 

Достатньо тривалий час плагіат залишався рідкісним явищем у зв'язку з 

важкодоступністю інформаційних джерел та з трудомісткістю їх копіювання. 

Космічних масштабів плагіат досяг в зв'язку з поширенням інтернету. Ще 

ніколи він не був таким простим, як в останні 10-15 років: досить лише знайти 

потрібну інформацію в інтернет-мережі і натиснути пару клавіш на клавіатурі. 

У всякому разі, збіг окремих ідей не є плагіатом, оскільки будь-які нові 

твори в певній мірі беруть початок з ідей, які не належать автору. Взагалі, 

об'єктом плагіату є не ідея, а її оформлення. Тому не можна вважати плагіатом 

ні запозичення сюжету, ні користування готовими типами. Так само не можуть 

вважатися плагіатом зведені роботи (реферати), які передбачають користування 

чужими даними без самостійного опрацювання [4, с. 52]. 

Зайве й несумлінне запозичення наукового матеріалу є порушенням 

правил наукового цитування, наукової новизни і критерію самостійного 

видання. Звинувачення в неправомірному запозиченні може бути істинним, 

помилковим і завідомо неправдивими (наклепом).  
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Якщо автор наукового твору буде використовувати чужу наукову ідею 

без посилань на іншого учасника і джерело, то таке діяння буде розцінено, як 

порушення наукової етики або норм законодавства про науку. Так як всі 

наукові публікації базуються в тій чи іншій мірі на відомих наукових 

публікаціях, то за допомогою комп'ютерних програм, що діагностують наукові 

тексти, можна виявити ступінь їх збігів і коректність використання цитування в 

науковому продукті [4, с. 53]. 

У зв'язку з цим, дотримання авторами правил опису бібліографічного 

оформлення за ДСТУ і правил цитування стають не тільки важливими, а й 

обов'язковими, щоб не потрапити під підозру в плагіаті. Науковий плагіат є 

елементом деліктів в науковій сфері. До таких деліктів можна віднести наступні 

елементи [3, с. 66]: 

• підтасовування наукових відомостей; 

• науковий плагіат.  

Щоб уникнути неприємних ситуацій слід відмовитися від копіювання 

фрагментів чужих робіт, оформляти цитати з використанням лапок, коректно 

наводити посилання і не допускати помилок в їх вихідних даних. 
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У СТРАТЕГІЇ 

РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

Медична освіта в Україні є невід’ємною частиною національної системи 

освіти. Інновації в системі медичної та фармацевтичної освіти тісно пов’язані із 

впровадженням нових галузевих стандартів вищої медичної та фармацевтичної 

освіти, сучасних принципів академічної доброчесності у закладах вищої освіти, 

адаптації національної системи медичної освіти до міжнародних і європейських 

стандартів. Це спонукало до перегляду змісту медичної освіти та розробки 

нових науково-педагогічних підходів до підготовки фахівців з медичних і 

фармацевтичних спеціальностей [1]. Міністерство охорони здоров’я України 

(МОЗ) в останні роки здійснило ряд заходів, спрямованих на підвищення рівня 

підготовки лікарів і провізорів. 12 вересня 2018 року у МОЗ було презентовано 

Стратегію розвитку медичної освіти [2]. 

Стратегія розвитку медичної освіти в Україні — це план комплексних 

змін медичної і фармацевтичної освіти, що будуть впроваджуватися покроково 

упродовж 10 наступних років. Впровадження Стратегії дозволить здійснити 

докорінні, а не номінальні зміни в медичній освіті, втілити фундаментальні 

зміни і повністю змінити підхід до відбору, навчання і професійного 

становлення українських медиків. 

У Стратегії констатовано, що безкарні прояви академічної 

недоброчесності, зокрема поширення практики недоброчесного оцінювання 

студентів, плагіату та корупції, формують викривлену професійну спільноту 

медичних працівників, знижують якість медичної освіти заподіюють значну 

шкоду морально-етичним основам у медицині [2]. 

Основною метою впровадження Стратегії розвитку медичної освіти є 

підвищення конкурентоспроможності вищої медичної освіти в Україні, 

виведення її на якісно новий рівень і як наслідок цього — підвищення якості 
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надання медичних послуг, здійснення системних і послідовних змін в медичній 

сфері. Основним завданням стратегії є зміна таких напрямків: 

1)  підвищення якості вищої медичної освіти; 

2)  якісна зміна післядипломної освіти; 

3)  ефективне фінансування та управління медичних університетів; 

4)  зміна академічної культури, 

5)  розвиток наукових досліджень [2]. 

Стратегію розвитку медичної освіти в Україні було схвалено 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 95-р 

«Про схвалення Стратегії розвитку медичної освіти в Україні» [3]. Вперше в 

історії незалежної України офіційно затверджено документ, який передбачає 

комплексний підхід до змін в медичній освіті. 

Окрема увага Стратегії приділена утвердження принципів академічної 

доброчесності у закладах вищої освіти (факультетах). Зазначено, що 

утвердження принципів академічної доброчесності у закладах вищої освіти 

(факультетах), подолання плагіату, фальсифікацій, фабрикацій та інших форм 

академічної недоброчесності у медичній освіті та науці передбачається 

здійснити шляхом: 

1)  створення Комітету академічної доброчесності в медичній освіті як 

дорадчого органу МОЗ; 

2)  розроблення та затвердження етичних кодексів закладами вищої 

освіти (факультетами); 

3)  створення та забезпечення ефективної діяльності етичних комісій у 

структурі закладів вищої освіти (факультетах), які впроваджують принципи 

академічної доброчесності у закладах вищої освіти (факультетах); 

4)  закупівлі та використання програмного забезпечення для перевірки 

на плагіат академічних текстів для закладів вищої освіти (факультетів) і 

наукових установ; 

5)  обов’язкової перевірки на плагіат усіх дисертацій та студентських 

робіт; 
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6)  ретроспективної перевірки (вибіркової та за зверненнями) на 

академічну доброчесність захищених дисертацій у галузі знань “22 Охорона 

здоров’я”; 

7)  внесення змін до контрактів з ректорами закладів вищої освіти 

щодо включення до них пункту стосовно зобов’язання дотримуватися і 

контролювати дотримання науково-педагогічними працівниками академічної 

доброчесності, внесення відповідної зміни до типової трудової угоди для 

викладачів та керівників; 

8)  обов’язкової перевірки на академічну доброчесність кандидатів на 

посади ректорів, деканів, завідувачів кафедр, результати якої публікуються на 

веб-сайтах закладів вищої освіти (факультетів) та МОЗ [3]. 

Реалізація Стратегії дозволить підвищити якість вищої медичної освіти, 

якісно змінити післядипломну освіту, запровадити ефективне фінансування та 

управління, змінити академічну культуру та забезпечити розвиток наукових 

досліджень [3]. 

Таким чином, результатом утвердження принципів академічної 

доброчесності у закладах вищої медичної освіти стане підвищення якості та 

конкурентоспроможності медичної освіти в Україні. У довготерміновій 

перспективі реалізація Стратегії сприятиме підвищенню якості надання послуг 

з медичного обслуговування населенню (медичних послуг) в Україні. 
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ – ОСНОВА СУЧАСНОГО 

НАУКОВОГО РОЗВИТКУ 

 

У сучасному академічному суспільстві поняття академічної чесності 

поступово займає центральне місце. Це обумовлюється тією обставиною, що 

проблема доброчесності та етики є однією з найбільш болючих і у той же час 

недостатньо розглянутою. 

Без основних принципів академічної доброчесності, жодне академічне 

співтовариство вчених, викладачів і студентів не здатна досягти своєї головної 

мети - давати повноцінну освіту. 

Перш за все, необхідно прояснити сенс самого поняття академічної 

чесності, так як для багатьох теоретиків і практиків освіти воно здається 

очевіднім і не вимагає особливої уваги. Але, нажаль, на практиці, все не так 

прозоро. 

Відповідно до 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 [1]. 

Академічна доброчесність – одна з найважливіших складових частин 

вищої школи як соціального інституту. Вона означає, що в процесі навчання чи 

досліджень студенти, викладачі та молоді науковці керуються передусім 

принципами чесності, чесної праці та навчання. Академічна доброчесність – це 

моральний кодекс та етичні правила цивілізованого наукового та освітнього 

співтовариства. Поняття академічної доброчесності включає в себе такі 

цінності, як запобігання шахрайству, фальшуванню та плагіату; підтримка 
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академічних стандартів; чесність і ретельність у дослідженнях та науковому 

видавництві [2]. 

Категорія академічної доброчесності характеризується своєю 

багатовимірністю, що означає поєднання в ній як відповідних фундаментальних 

цінностей, так і механізмів й інструментів їхнього забезпечення і просування. 

Вкрай важливим є усвідомлювати потенційні внутрішні та зовнішні чинники, 

які зумовлюють академічну нечесність, передусім морально-культурні, 

інституційні та освітньо-виховні. Вивчення і розуміння природи їхнього 

походження дасть можливість розробити та імплементувати ефективну 

політику забезпечення академічної доброчесності як національного рівня, так і 

локального масштабу [3]. 

Серед фундаментальних цінностей академічної доброчесності виділяють 

такі [3]:  

1. Чесність - академічні спільноти доброчесності просувають пошук 

істини й знання через інтелектуальну та особисту чесність у процесі навчання, 

викладання, наукових досліджень і надання сервісів по дорученню 

адміністрації.  

2. Довіра - академічні спільноти доброчесності стимулюють і 

покладаються на клімат взаємної довіри. Клімат довіри заохочує і підтримує 

вільний обмін ідеями, який у свою чергу дає можливість науковим пошукам 

реалізуватися найповнішою мірою  

3. Справедливість - академічні спільноти доброчесності встановлюють 

чіткі й прозорі очікування, стандарти й практики для підтримання 

справедливості у стосунках між студентами, викладачами та адміністративним 

персоналом  

4. Повага - академічні спільноти доброчесності цінують інтерактивну, 

кооперативну та партисипативну природу навчання і пізнання. Вони шанують 

та вважають за належне розмаїття думок та ідей  

5. Відповідальність - академічні спільноти доброчесності покладаються 

на принципи особистої відповідальності, що підсилюється готовністю окремих 
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осіб і груп подавати приклад відповідальної поведінки. Підтримують взаємно 

узгоджені стандарти, а також вживають належних заходів у випадку їхнього 

недотримання 

6. Мужність - для розбудови й підтримання академічних спільнот 

доброчесності потрібно більше, ніж просто вірити в фундаментальні цінності. 

Трансформація цінностей від розмов про них до відповідних дій, їхнє 

відстоювання в умовах тиску і труднощів потребує рішучості, 

цілеспрямованості і мужності. 

У свою чергу, проаналізувавши праці вітчизняних вчених, можна 

побачити, що кожна інституція використовує певний набір універсальних норм, 

нерідко розширюючи його позиціями, виходячи із власного досвіду. 

Так, наприклад, Є. Стадний, у своїй роботі «Деякі рекомендації щодо 

впровадження етичних кодексів в українських вищих навчальних закладах»[4] 

вдало об’єднав ідеї багатьох міжнародних документів, які так чи інакше 

окреслювали поняття етичних принципів у вищій освіті. 

Нажаль, недотримання основних норм академічної доброчесності 

породжує академічну непорядність, академічний обман. До основних форм 

порушення академічної доброчесності  відносять: 

- плагіат - умисне або випадкове запозичення ідей або слів іншої людини 

без вказівки авторства; 

- дублювання - надання одній і тій же роботи для поточного або 

підсумкового оцінювання з різних аспектів; 

- списування на іспиті або контрольної роботи (а також використання 

підказок, в тому числі при усній відповіді); 

- відсутність посилання на рефераті або відсутність джерела в списку 

використаної літератури; 

- використання шпаргалок, заздалегідь заготовлених бланків відповіді, 

підручників та інших джерел (першоджерел, карт, схем, таблиць), комп'ютера, 

планшета, телефону і / або інших технічних / друкованих засобів під час 

виконання формує або констатуючого завдання без дозволу викладача; 
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- пропуск навчального дня констатуючого оцінювання без поважної 

причини з метою отримання будь-яких переваг; 

- підробка оцінок і документів: довідок, записів в журналі; 

- саботаж - спроба перешкодити іншим виконати роботу. Це включає 

в себе в тому числі виривання сторінок з бібліотечних книг, умисне 

ушкодження чужих експериментальних (лабораторних) робіт; 

- професорсько-викладацькі проступки: академічне шахрайство або 

навмисне-невірна оцінка робот учнів. 

Згідно з Законом України «Про освіту» [1] 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. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності: повторне проходження 

оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне проходження 

відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування із 

закладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну середню освіту); 

позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих закладом освіти пільг 

з оплати навчання. 

Отже, академічна доброчесність є нормою і правилом для кожної вільної, 

відповідальної, прогресивної людини. Виховання академічної доброчесності - 

обов'язкова складова життя і діяльності кожного університету. 

Для розбудови цілісної та ефективної системи забезпечення академічної 

доброчесності в українській вищій школі необхідно здійснити безліч заходів: 

ввести в чинне освітнє законодавство України чітко визначені та суворі норми 

відповідальності для студентів, викладачів, науковців за плагіат; зобов’язати 
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вищі навчальні заклади реалізувати власну політику забезпечення академічної 

доброчесності шляхом розробки кодексів честі студентів і етичних кодексів 

викладачів та представників адміністрації; створити національну систему збору 

статистичних даних і моніторингу інформації щодо випадків академічної 

нечесності в університетах та оприлюднення на їхній основі періодичних 

відкритих звітів. 
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІТЬ: 

ВІД ПОЧАТОВОЇ ШКОЛИ – ДО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

За останні роки українська наукова та освітня спільнота все більше 

звертається до питань академічної доброчесності та впровадження міжнародних 

академічних стандартів. З точки зору світових стандартів освіти, академічна 

доброчесність є дієвим інструментом забезпечення її якості. 

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VІІІ наголошує на 

важливості та обов’язковості забезпечення принципів академічної 

доброчесності в освітньому процесі. Стаття 42 визначає академічну 

доброчесність як «… 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» [1]. Також подано визначення понять об’єктивного оцінювання 

результатів навчання, порушення академічної доброчесності, списування тощо 

та визначено основні види академічної відповідальності. 

1 січня 2016 року розпочався Проект сприяння академічній доброчесності 

в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP), який 

націлений на співпрацю з різними шкільними та університетськими 

аудиторіями – вчителями, учнями, адміністраторами шкіл, батьками, 

студентами, викладачами, управлінцями зі сфери освіти, формуючи у кожної з 

них чітке уявлення про основи академічної доброчесності та нової освітньої 

культури. 

З вересня 2018 р. стартувала Нова українська школа (НУШ), ключовим 

компонентом якої став наскрізний процес виховання, що формує у дитини 

загальнолюдські цінності. Окремі новації НУШ  – скасування оцінювання в 
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молодших класах (запобігатиме формуванню менталітету імітації навчання 

заради оцінки, виконанню батьками домашнього завдання за дитину, вимагати 

від вчителів «просто оцінку»), запровадження неформальних розмов вчителя та 

учнів, прийоми групової роботи, які дають можливість реалізації групової 

взаємодії не за рахунок дозволу списувати або видавати чужу роботу за свою, – 

несуть значний потенціал для побудови менталітету академічної доброчесності, 

що обов’язково повинно продовжуватися у середній та старшій школі. Такі 

інформаційно-просвітницькі заходи, як загальнонаціональна рекламна 

кампанія, національний тиждень академічної доброчесності у школах, 

мотиваційні лекції, національний конкурс есе, – сприяють вихованню 

відповідної культури академічної доброчесності у випускників середньої 

школи. 

Важливим моментом у дотриманні норм академічної доброчесності в 

навчальному процесі є підвищення довіри як до результатів навчання, так і 

довіри між усіма учасниками освітнього процесу (учнями та вчителями, 

студентами та викладачами), виховання поваги до своєї власної творчої роботи 

та авторства інших. Ці академічні цінності стають вкрай актуальними для 

вищої школи, в якій відбувається становлення фахівця. 

Одним з ключових понять академічної доброчесності є академічне 

письмо, яке необхідно розпочинати формувати в закладах середньої освіти. 

Поняття «академічне письмо» певною мірою є калькою з англійського 

«scientific writing» [3], проте воно вже добре вкорінилося в глосарії української 

науки. Зарубіжні дослідники його визначають як чотири «П»: персональний 

продукт, процес та практика [4, c. 12]. Науковий текст розглядають як продукт, 

практику письма – як тривалий індивідуальний досвід, а процес написання – як 

безпосередню роботу «пером на папері» або клавішами на клавіатурі. 

Академічне письмо має стати наступним за академічним читанням етапом 

аналітико-синтетичного обробки інформації, що міститься в тексті: інформація 

підлягає оцінюванню, зіставленню, узагальненню. Формування навичок 

аналітико-синтетичної обробки інформації передбачає виконання комплексу 
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завдань, зокрема вивчити зміст тексту, скласти план, визначити в тексті 

необхідний матеріал, обговорити підготовані анотації, реферати тощо.  

Академічне письмо передбачає розвиток таких навичок і вмінь: стисло 

викладати зміст тексту, логічно структурувати ідеї щодо вступу або висновків, 

організовувати текст як послідовність абзаців з їх заголовками та 

підзаголовками, користуватися логічними сполучниками для поєднання абзаців 

в єдиний текст, коректно наводити цитати, писати вступ або висновки, 

укладати бібліографію, вичитувати роботу, стилістично грамотно вибудовувати 

речення і вживати слова, навички критичного мислення, необхідні при 

використанні інформації з різних джерел (книг, статей, мережі Інтернет) [2]. 

Існують різні методи навчання академічному письму. Іноді письмо 

дається як окрема навичка, іноді разом з читанням, а іноді – як інтеграція з 

розвитку всіх академічних навичок. Академічне письмо характеризується 

формальним стилем викладання, тобто вживається академічна лексика, 

зосередження на темі або проблемі, а не на вираженні своєї власної думки, 

чітко підбирається лексика та стиль, не використовуються скорочення, 

розмовна лексика, фразеологізми. Для успішного засвоєння академічного 

письма необхідні  навички дослідження (здібність до пошуку, розпізнання і 

читання авторитетних наукових джерел), навички конспектування (вміння 

знаходити та виписувати головну інформацію, замість копіювання цілого 

тексту), навички самоконтролю (здібність раціонально розподілити час, 

необхідний для написання чорнового варіанту тексту та його редагування), 

навички складання плану та чернетки тексту, навички редакторської правки 

фінального тексту. Успішний розвиток компетенції навчання академічному 

письму можливий при умові сукупності навчання всім аспектам академічної 

грамотності, а саме академічному читанню, дискусії та презентації, розвитку 

вміння слухати доповідача, оцінювати інформацію. 

Таким чином, академічна доброчесність – це вимога сучасного життя. Її 

основи закладаються ще в початкових класах, а формування відбувається 

протягом всього навчання людини. Новації  НУШ, інформаційно-просвітницькі 
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заходи в середній та старшій школі сприяють формуванню академічної 

доброчесності під час навчання у школі та стають її нормою у закладах вищої 

освіти. 
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ПРОБЛЕМА «ЛЕГКОГО СПОЖИВАННЯ» ТА ВПЛИВУ РЕКЛАМИ НА  

АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬО-

НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ 

 

Відомо, що серед актуальних питань, на дослідження яких спрямовані 

зусилля вчених-суспільствознавців є проблематика споживання Інтернет-

ресурсів,  формування споживчої поведінки та культури споживання 

інтелектуального продукту. Зазначимо, що на сучасному етапі глобальних 

суспільних трансформацій, споживання інтелектуального продукту відіграє усе 

більш значущу роль у формуванні ціннісних орієнтацій населення і стає 
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предметом наукових дискусій як в Україні так і за її межами. Проте сам процес 

споживання інтелектуального продукту є одним із невивчених та проблемних 

процесів організації суспільного життя в Україні.  

Забезпечення інтелектуального ресурсного обміну у будь-якому 

суспільстві є невід’ємним атрибутом в освітньому та науковому просторі. Але, 

нажаль, існують форми недобросовісного використання інформації, 

привласнення чужого твору, використання у своїх працях без посилань на 

автора чи авторів, що саме і визначає плагіат [1].  Це явище є проявом 

недобросовісної споживчої поведінки, яка певним чином пояснюється 

надмірною доступністю відповідної інформації, котра досить широко 

розповсюджена і практично не захищена в правовому полі.  

Соціологічний підхід до вивчення конкретних соціальних характеристик 

практик споживання інтелектуального продукту з Інтернет-ресурсів 

відзначається багатьма концептуальними суперечностями, оскільки 

специфічним чином дослідниками робиться акцент на функціональних, 

конфліктних та інтерактивних проявах. 

 По-перше, проблемний контекст  використання запозичених текстів, на 

теперішній час проявляється не тільки в тому, що студент або учень, не 

усвідомлюючи використовує чужі тексти в своїх роботах. За ознакою  легкості 

пошуку та копіювання Інтернет-ресурси, сприймаються та використовуються 

споживачем готового інтелектуального продукту, як підручник для легкого 

користування.  Тобто, цілком закономірно виникає ілюзія, що інформація, яку 

можна знайти в Мережі по двом-трьом ключовим словам є загальнодоступною і 

загальновідомою та сприймається споживачем як і те, що площа України 

становить 603,7 тис. кв. км. Легкість копіювання різноманітних текстів 

призводить до звички знайти потрібну інформацію за короткий термін і 

використати її по призначенню. Ні школяр, а ні студент першого курсу не 

замислюється над тим, від кого інформація, чи достатньо вона правдива. 

Виконуючи  завдання, більшість студентів та учнів не приділяють значної уваги 

написанню власної думки, створенню критичного підходу до тієї, або іншої 
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проблеми, а прямують більш легким шляхом, перетворюючи готову відповідну 

інформацію в свою власну, шляхом перекладу з іншої мови, підміни символів, 

або взагалі використовуючи без змін. Таким чином, відбувається імітація 

навчання, шляхом заміни своїх власних думок на «симулякри», що в кінцевому 

результаті стає проблемою при отриманні в процесі навчання відповідних 

фахових  компетентностей.  

Варто зауважити, що проблемі зміни інституціональних систем  

споживання в постсучасних суспільствах достатньо уваги приділяли відомі  

фундатори новітньої  соціологічної науки: Ж. Бодрійяр, П.Бурдьо, З.Бауман, 

Е.Гіденс, С. Майлз, М. Фезерстоун та  ін. [2, с. 26].  

По-друге, варто звернути увагу на тенденцію розширення сфери 

соціального впливу інтернет-реклами в проблемі використання запозиченого 

інтелектуального продукту. Сьогодні вже ніхто не стане заперечувати 

очевидний факт, що ніколи раніше реклама не мала такого соціокультурного 

впливу на суспільство, як кілька останніх десятиліть, і не завжди цей вплив є 

позитивним. При пошуку необхідного наукового літературного джерела в  

Googlе, обов’язково з’являється реклама готових робіт з відповідної тематики, 

провокуючи інтернет-користувача до отримання легкого продукту, не 

прикладаючи при цьому певних зусиль.  

Так, відомий німецький вчений Г.Бенеш аргументовано доводить, що 

реклама, в її сучасному розумінні, вже не є тією соціальною технологією, яка 

традиційно була функціонально зорієнтована на вирішення завдань актуалізації 

уваги, інтересу та спонукання до придбання товарів та послуг різних категорій 

покупців. Дослідник стверджує, що сучасна реклама  посилює свій соціальний 

вплив не тому, що вона провокує створення нових запитів та інтересів людей до 

запропонованих ринком нових предметів споживання, а тому що сучасна 

реклама функціонує в режимі гнучкої адаптації до економічних, політичних та 

культурних змін, у подальшому розвитку яких зацікавлена переважна більшість 

людей. Саме тому «основна інтенція сучасної реклами - те, що в той чи інший 
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спосіб уже виявляється в прагненнях публіки, використати легше, ніж 

створювати новий інтерес» [3, с.427]. 

Не менш важливою є проблема попередження використання готового 

інтелектуального продукту в Інтернет-рекламі. Рекламна пропозиція має цілком 

легітимне право на існування, її основна ціль привернути до себе якомога 

більше споживачів, не привертаючи увагу до моральної проблеми 

доброчесності,  і молодь не сприймає це як серйозне правопорушення, бо на 

таких сайтах, де в явних  або прихованих формах розміщена реклама, відсутня 

інформація про те, що використання певного інтелектуального продукту без 

відповідних посилань у власних роботах є забороненим, або не бажаним. 

Таким чином, важливість досліджуваної проблеми «легкого споживання» 

та впливу реклами в проблемі використання запозиченого інтелектуального 

продукту полягає в формуванні норм, цінностей, ідеалів в конструюванні нової 

філософії споживання у широкому розумінні – філософії доброчесного 

споживання. Вочевидь, що виділені та охарактеризовані специфічні тенденції 

посилення  соціального впливу реклами потребують подальших досліджень з 

метою створення дієвих механізмів гуманізації рекламних практик в умовах 

глобалізації. Також зазначимо, що конструктивне концептуальне вирішення 

означеного кола проблем увійде в число новітніх наукових дискусій щодо 

проблем плагіату та пошуку шляхів його запобігання в сучасній українській 

науковій та освітній діяльності.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У 

ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВЦЯ 

 

Впровадження принципів академічної доброчесності в українських 

науково-дослідних установах – це питання підняття якості наукових досліджень 

та репутації самих науково-дослідних установ, підвищення їхнього рейтингу, 

визнання дипломів науковців на європейському та світовому рівнях, 

підвищення конкурентоспроможності співробітник наукових установ. 

Згідно вимог статті 42 Закону «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. 

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-

педагогічними та науковими працівниками передбачає: посилання на джерела 

інформації у разі використання ідей, 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; 
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контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти; 

об’єктивне оцінювання результатів навчання [1].   

Для педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників 

важливим є посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право; 

надання достовірної інформації про результати досліджень та власну 

педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність; контроль за дотриманням 

академічної доброчесності здобувачами освіти; дотримання загальноприйнятих 

етичних норм; дотримання норм Конституції і законів України.  

Плагіат є актом шахрайства (шахрайством), що охоплює крадіжку чужої 

роботи й обман інших щодо цієї роботи [2]. Таке ж визначення плагіату подає й 

сайт Міжнародного центру академічної доброчесності (International Center for 

Academic Integrity): «використання чужої роботи чи ідеї, видаючи їх за власні» 

[3]. 

Проблеми плагіату у всьому світі призводять до псевдотворчості, 

псевдонауковості та збіднення інтелектуального потенціалу держави. Виграють 

від того лише плагіатори, для яких це – один із засобів возвеличитися, зайняти 

«місце під сонцем» і потурати таким же плагіаторам [4]. Зокрема, при 

видимості зростання кількісних показників у науці і вищій освіті якісний її 

аспект невпинно знижується, а людська складова інтелектуального потенціалу 

девальвується [5, 6]. 

В ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової медицини 

промислової медицини» є створено групу науковців (провідних наукових 

співробітників, докторів філософії та докторів наук), які розглядає наукові 

твори на предмет  академічної доброчесності та наявність плагіату у науково-

дослідних роботах співробітників та надає висновок щодо оригінальності 

досліджень та рекомендації для її збереження. Питання академічного плагіату 

розглядаються на засіданнях комісії та на засіданнях Вченої ради інституту. 

Наукові співробітники інституту при написанні своїх науково-дослідних 

робіт науковці постійно використовують існуючі бази системи «Антиплагіат». 
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З метою забезпечення впровадження засад академічної доброчесності в 

науковому середовищі необхідна участь науковців у заходах присвячених 

проблемам запобігання плагіату та самоплагіату, та впровадження 

індивідуальної відповідальності за зміст та якість своїх наукових праць.. 

Таким чином, дотримання принципів академічної доброчесності в 

наукових дослідженнях є досить актуальним не лише в Україні, а й у всьому 

світі та дає змогу проведення якісних досліджень, дотримання вимог 

авторського права та збереження унікальності та ґрунтовності науково пошуку.  
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ, ЯК ЗАПОРУКА ДОСТОВІРНОСТІ 

НАУКОВИХ ДОСІЛДЖЕНЬ 

 

Одним з основних завдань Закону України про освіту (прийняття від 

05.09.2017; набрання чинності 28.09.2017) є удосконалення правових 

механізмів реалізації конституційного права громадян на рівний доступ до 

якісної освіти на всіх рівнях; створення умов для освіти особи упродовж життя; 

удосконалення нормативно-правової бази освіти та науки, у тому числі 

розроблення новітніх програм, зорієнтованих на модернізацію системи 

перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування наукових кадрів [1]. 

Доброчесність в сучасному цивілізованому світі є тим наріжним каменем, 

який складає фундамент внутрішньої гармонії людини, стійкість її характеру та 

послідовність морального образу [2]. 

Згідно ст. 42 Закону «Про освіту» під академічною доброчесністю  

необхідно розуміти 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. 

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-

педагогічними та науковими працівниками передбачає: посилання на джерела 

інформації у разі використання ідей, 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. 
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Плагіат — це відтворення або привласнення чужої роботи без посилання 

на джерело; видавання чужої роботи за власну» [3]. Згідно Merriam-Webster 

online dictionary до плагіату відносяться такі дії: 1) вкрасти та видати за власні 

ідеї та слова іншого; 2) використати чужі матеріали без посилання на джерело; 

3) здійснити літературну крадіжку; 4) представити як нові й оригінальні ідеї чи 

продукти, взяті з існуючого джерела [6]. 

Проблеми плагіату актуальні не тільки на території України. У всьому 

світі розробляються й активно використовуються методи боротьби з плагіатом. 

Актуальність проблематики більш чим очевидна і зумовлена тими загрозами, 

які наразі являють собою плагіати не тільки з огляду на порушення прав 

авторів, а й для мистецтва, літератури і, особливо, національної науки та вищої 

школи [7, с. 170]. 

Міжнародна практика впровадження принципів академічної 

доброчесності, складовою частиною якої є боротьба з проявами плагіату, вже 

кілька десятиліть тому почала оформлюватись на інституційному рівні. До 

прикладу, ще у жовтні 1992 року у США був заснований Центр академічної 

доброчесності для боротьби з шахрайством, плагіатом та академічною 

недоброчесністю у вищій освіті. У 2010 році Центр офіційно набув статусу 

міжнародного (International Center for Academic Integrity – ICAI) [8]. Організація 

працює на шести континентах більш як у двадцяти країнах. Членство в ICAI 

поширюється на організації, академічні спільноти, викладачів, адміністраторів, 

студентів та співробітників установ-учасників. ICAI пропонує оцінювальні 

послуги, ресурси та консультації своїм членам, а також щорічно проводить 

міжнародні конференції з питань академічної доброчесності. Забезпечення 

справедливості в навчанні, оцінка студентів, дослідження, просування 

персоналу та будь-яка діяльність, пов’язана з присудженням ступенів, повинні 

базуватися на законних, прозорих, справедливих, передбачуваних, послідовних 

та об’єктивних критеріях [9]. 

В ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової медицини 

промислової медицини» є постійно діюча комісія, яка складається з провідних 
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наукових співробітників (докторів та кандидатів медичних та біологічних 

наук), які розглядають питання академічного плагіату у науково-дослідних 

роботах співробітників та складають експертний висновок про оригінальність 

наукових досліджень та викладеного матеріалу щодо запобіганням 

неправомірним запозиченням. Постійно проводяться наукові наради зі 

науковими співробітниками де розглядаються принципи наукової 

добропорядності та можливі наслідки при виявленні факту неправомірних 

запозичень. 

Науковці установи мають вільний доступ до офіційних електронних баз 

програмно-технічних засобів перевірки на оригінальність твору, постійно 

проводять перевірку власних творів з отриманням відповідної довідки та 

надання її до комісії інституту. 

З метою забезпечення імплементації принципів академічної 

доброчесності в науковому середовищі необхідна участь науковців у 

міжнародних заходах присвячених проблемі академічної доброчесності, 

впровадження індивідуальної відповідальності за порушення принципів 

доброчесності та впровадження отриманого сучасного міжнародного досвіду не 

лише у своїй практичній діяльності, а й серед своїх колег. 

Таким чином, дотримання принципів академічної доброчесності в 

наукових дослідженнях є досить актуальним не лише в Україні, а й у всьому 

світі та дає змогу проведення якісних досліджень, дотримання вимог 

авторського права та збереження унікальності та ґрунтовності науково пошуку.  
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АКАДЕМІЧНА ЧЕСНІСТЬ ПІД ЧАС НАПИСАННЯ  

НАУКОВИХ СТАТЕЙ 

 

Дотримання принципів академічної доброчесності в дослідженні є однією 

з базових засад наукового етосу. Саме такий підхід допомагає науковцю 

уникати відхилень від загальноприйнятих етичних принципів у дослідницькій 

практиці та запобігати потенційним серйозним проблемам, що можуть 

виникати під час проведення польових та лабораторних досліджень, розробці 

нових математичних підходів та алгоритмів інтерпретації отриманих 

результатів, процесів моделювання та інших експериментальних досліджень. 

Курсовий проект –  кваліфікаційне самостійне дослідження, що виконує 

студент при завершенні навчання за освітньою програмою призначене для 

об’єктивної оцінки ступеня сформованості компетентностей в обраній сфері 

професійної діяльності, які закріплені у стандартах вищої освіти відповідного 

освітнього ступеня, та містить інженерне  управлінське рішення, необхідне для 

реалізації проекту на основі застосування інженерних рішень, програмних 

інформаційних продуктів тощо. 

Одним із визначальних принципів обґрунтування та визначення етичної 

політики в розвитку високорейтингового журналу є чітке окреслення прав та 

обов’язків чотирьох сторін: авторів, рецензентів, видавців та читачів.  

Розглянемо права та обов’язки сторін більш детально.  

Поняття «авторство» обмежує коло осіб, які зробили значний внесок у 

концепцію, дизайн, виконання або інтерпретацію звіту про дослідження. Усі ті, 

хто брав участь у виконанні статті, повинні бути вказані співавтори. 

Відповідний за випуск автор повинен переконатися, що всі співавтори включені 

в документ, і що всі вони бачили і схвалили остаточний варіант документа, 
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погодилися з його поданням для публікації. Автор курсового проекту  несе 

відповідальність за якість і достовірність представлених досліджень у роботі.  

Автор під час дипломного проектування, написання статті або звіту 

повинен дотримуватися таких етичних принципів:  

1. Автори гарантують, що їх рукопис оригінальний і такий, що не 

порушує права інтелектуальної власності, не був раніше опублікований і в цей 

час не розглядається для публікації в іншому місці.  

2. Рукописи повинні бути вільні від будь-яких форм плагіату, який 

вважається вкрай неетичним і непрофесійним явищем, дискредитує автора й 

видавця. Слід звернути увагу на те, що за умови виникнення підозри стосовно 

оригінальності рукопису, редакція може перевірити його на плагіат. Рукописи 

будуть відхилені редакцією, якщо міститимуть будь-яку форму плагіату – 

навмисний і/або ненавмисний плагіат.  

3. Подання статті передбачає, що всі автори схвалюють її публікацію і що 

всі автори брали участь у процесі дослідження та/або підготовки статті. Усіх 

авторів просять розкрити будь-який фактичний або потенційний конфлікт 

інтересів, який може неналежним чином впливати на об’єктивність їх роботи. 

Авторів також просять визначити джерела фінансування, які сприяли 

дослідженню або написанні статті.  

4. Зазначення точної контактної інформації автора-кореспондента, який 

буде вважатися видавцем і редактором повністю відповідальним за авторство 

статті, який буде отримувати повідомлення, що стосуються етичного статусу й 

оригінальності документа. Цей пункт включає будь-які запити або 

розслідування, які можуть виникнути, до або після публікації.  

5. Визначення будь-яких матеріалів третіх сторін, які вони мають намір 

включити у свою статтю і отримати письмовий дозвіл на повторне 

використання в кожному примірнику у відповідних власників авторських прав. 

Такі дозволи повинні бути надані після того, як рукопис буде прийнятий до 

публікації.  
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6. Автори зобов’язуються повністю відповідати редактору й видавцеві на 

будь-які запити стосовно вихідних даних, авторства або оригінальності, 

своєчасно надаючи обґрунтоване пояснення розбіжностей або недоліків у 

розкритті важливої інформації.  

7. Автори мають право вимагати прозорості, ефективності та поваги з 

боку видавця і редактора в процесі подання статті до розгляду. 

Рецензент повинен:  

- забезпечити конфіденційність процесу розгляду статті;  

- негайно попередити редактора журналу про будь-які реальні або 

потенційні конкуруючі інтереси, які можуть вплинути на неупередженість їх 

рецензування;  

- поводитися чесно й неупереджено;  

- вчасно переглядати та рецензувати рукописи;  

- якщо рецензент не є компетентним для розгляду конкретного рукопису, 

він повинен повідомити про цей факт редактора негайно;  

- не використовувати інформацію з рукопису у власних інтересах або в 

роботі інших органів, перш ніж вони будуть опубліковані;  

- надавати коментарі доказів плагіату, неетичних конструкцій 

дослідження або надмірної фрагментації результатів;  

- бути анонімним протягом усього процесу огляду;  

- не розглядати рукопис автора, з яким він/вона має особисті або 

професійні відносини. 

Автору рецензованої роботи надається можливість ознайомитися з 

текстом рецензії, особливо якщо він не згоден із висновками рецензента. У разі 

незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану 

відповідь до редакції журналу. Стаття може бути спрямована на повторне 

рецензування або на узгодження в редакційну колегію. 
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ПРИНЦИПИ НАУКОВОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У СУЧАСНІЙ  

НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Академічна доброчесність означає, що в процесі наукових досліджень, 

науковці керуються, передусім, принципами чесності, чесної праці та наукових 
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досліджень. Неприйнятним є плагіат, списування, несанкціоноване 

використання чужих напрацювань [1] .  

Сайт однієї з найвідоміших у світі антиплагіатних програм Turnitin 

запропонував документ «10 Types of Plagiarism», що становить собою перелік 

видів академічного плагіату (ранжованих за ступенем тяжкості й частотою 

появи в текстах), укладений на основі результатів опитування близько 900 

викладачів ВНЗ світу [2].   

 Плагіат — це відтворення або привласнення чужої роботи без посилання 

на джерело; видавання чужої роботи за власну» [3]. 

1. Clone («Submitting another’s work, word-for-word, as one’s own»): 

копіювання, точне відтворення (слово в слово) чужого тексту й видавання його 

за свій.  

2. CTRL-C («Containing significant portions of text from a single source 

without alterations»): містить значну частину тексту одного джерела без змін.  

3. Find — Replace («Changing key words and phrases but retaining the 

essential content of the source»): зберігається основний зміст джерела зі зміною 

ключових слів і фраз.  

4. Remix («Mixing paraphrased material from multiple sources»): парафрази 

матеріалів кількох джерел упорядковуються так, щоб текст виглядав цілісним.  

5. Recycle («Borrowing generously from one’s previous work without 

citation») — це, по суті, дублювання автором власних результатів (т. зв. 

«самоплагіат»), значних шматків раніше опублікованих текстів без посилань. 

6. Hybrid («Combining perfectly cited sources with copied passages without 

citation») — це бездоганне поєднання цитованих джерел і скопійованих абзаців 

без посилання.  

7. Mashup («Mixing copied material from multiple sources») — це мікс, 

змішування скопійованих матеріалів із кількох джерел.  

8. («Citing non-existent sources or including inaccurate information about 

sources») — «Помилка 404»: текст містить посилання на неіснуючі джерела, 

недостовірні відомості про джерела.  
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9. RSS Feed («Including proper citation of sources but containing almost no 

original work»): текст має належне оформлення цитат, але майже не містить 

оригінальних думок.  

10. Re-tweet («Including proper citation but relying too closely on the text’s 

original wording and/or structure»): текст містить належне цитування, але, по 

суті, дублює формулювання та/або структуру первісного (оригінального) тексту 

[4]. 

У Європі під егідою ЮНЕСКО у 2004 році відбулась міжнародна 

конференція з питань академічної доброчесності, за результатами якої було 

прийнято Бухарестську Декларацію з етичних цінностей та принципів вищої 

освіти в Європейському регіоні. В Декларації наголошено, що цінності та 

етичні стандарти, які підтримують і розвивають сучасні університети не тільки 

мають вирішальний вплив на академічний, культурний та політичний розвиток 

своїх вчених, студентів та персоналу, але також допомагають формувати 

моральні контури суспільства в цілому [5]. 

Існують також успішні моделі підтримки академічної доброчесності на 

рівні окремих навчальних закладів. Так австралійський Кертінський 

Університет (Curtin University) зобов’язує усіх нових студентів на початку 

навчання виконати програму курсу академічної доброчесності (Academic 

Integrity Program). Мета програми – допомогти студентам ознайомитись із 

концепцією академічної доброчесності, цінностями Університету та його 

очікуваннями від них як членів університетської академічної спільноти. 

Програма дає студентам інструменти для успішного подолання складних 

ситуацій, які можуть загрожувати їхній академічній доброчесності. Теми 

включають етику, цінності Університету, культуру посилань, плагіат, 

шахрайство, помилкові вчинки та можливі наслідки [6]. На сайті Університету 

існує окрема сторінка, присвячена академічній доброчесності та 

університетській політиці із запобігання плагіату, де розміщені Керівництво із 

запобігання плагіату для студентів, Правила коректного цитування, 

оформлення посилань, складання списку використаних джерел тощо [7]. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В 

ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Зміни, які відбуваються у сфері освіти й науки – це шлях вдосконалення, 

наближення до Європейського способу життя та мислення. Одним із кроків є 

прийняття закону про академічну доброчесність. Новий Закон України «Про 

освіту» визначає академічну доброчесність як один з основних принципів 

освіти в Україні. Відповідно до 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 [1]. 

Поняття «академічна доброчесність» – це усвідомлення культури 

поведінки в академічному середовищі та вміння чесно діяти в ньому відповідно 

до встановлених етичних норм та поважати наукові здобутки колег, як 

визначають європейські та новозеландські науковці. Фундаментальними 

складниками академічної доброчесності є повага, інформаційна грамотність та 

відповідальність [2]. 

У статті [3, с. 83] О. М. Рижко подає такі види плагіату в контексті 

академічної чесності за А. Мельниченком та К. Фаалем: 1) повний плагіат; 2) 

плагіат-переклад; 3) структурний плагіат; 4) плагіат, незважаючи на наявність 

посилань; 5) само-плагіат, який «передбачає використання власних попередніх 

праць автора в іншому контексті, без посилань на те, що такий текст уже був 

раніше використаний або опублікований». 
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У статті [4] Т. Фініков згадує соціологічне дослідження «Академічна 

культура українського студентства: основні чинники формування та розвитку» 

проведене у 2015 році Східноукраїнським Фондом соціальних досліджень 

спільно з Інститутом соціально-гуманітарних досліджень Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна, яке описує сучасний стан 

справ в українській освіті. Найвиразнішими, на думку автора, показниками є 

високий відсоток студентів (67%), які вступають до українських закладів вищої 

совіти без домінуючої мотивації на отримання професійних знань; 54% 

студентів не мають наміру працювати за отриманою спеціальністю; 76% 

студентів залучені до нелегітимних колективних практик під час складання 

іспитів; понад 90% студентів використовують плагіат у тій чи іншій формі [4, 

c.21-22]. Огляд різноманітних джерел дозволяє також звернути увагу на 

чисельні порушення академічної доброчесності, які присутні в діяльності 

українських викладачів та дослідників. 

Процес усунення проявів академічної нечесності досить складний і 

тривалий, необхідно багато часу для розроблення сукупності заходів, методик 

та відповідних програмних продуктів, створення комітетів для запобігання та 

виявлення академічного плагіату в освіті та науці. 

На нашу думку, проблема запозичень чужих думок та ідей починається 

ще в середній школі, у якій недостатньо уваги приділяється самостійному 

написанню творів та висловленню власної думки учнями. Щоби мати власну 

думку з певного питання необхідно прочитати та проаналізувати багато 

літературних джерел. Через насичений навчальний план такої можливості в 

учнів немає. Окрім того, лише написання творів-роздумів недостатньо. Учням 

необхідно висловлювати свою думку на брифінгах, дискусіях, суперечках з 

опонентами. Під час таких дискусійних семінарів учні вчаться формулювати 

думку, швидко і правильно будуючи речення, використовувати факти та 

обґрунтування. Саме в такий спосіб встановлюється особистість, вміння 

обстоювати власну думку, позицію. У суперечці, як відомо, зароджується 

істина. Публічні виступи допомагають молодим людям у майбутньому обрати 
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вид діяльності, вміння аналізувати та знаходити вихід зі складних життєвих 

ситуацій. 

Володіння ораторським мистецтвом є важливим кроком до успіху в 

багатьох сферах і в науці також. Можна мати фундаментальні знання з фізики, 

математики, вміти застосовувати їх на практиці, мати хороші ідеї, але не вміти 

довести актуальність досліджень, обґрунтувати отримані результати. Це може 

стати фатальним для молодого науковця. Не всі здібні учні і студенти, у яких 

присутнє логічне мислення, аналітичний склад розуму зможуть написати 

наукову статтю на основі отримати результатів без додаткової підготовки чи 

навчання академічного письма.  

Введення окремих дисциплін про інтелектуальну власність та авторське 

право, академічну грамотність та чесність у навчальний план студентів освітніх 

рівнів «бакалавр», «магістр» допоможе студентам, освоїти принципи 

академічної доброчесності. На таких курсах повинні пояснити: що таке плагіат, 

що належить до плагіату, як правильно цитувати джерела. 
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РОЛЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬО-

НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ 

 

Політика держави в галузі освіти спрямована насамперед на підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної освіти. В ході інтеграції в світовий 

науково-освітній простір проблемними зонами в Україні продовжують 

залишатися: автономія університетів, оцінка якості освіти, академічна 

доброчеснысть тощо. Останнім часом застосовуються такі інструменти як 

реалізація стратегічних і цільових програм підвищення якості освіти, показники 

міжнародних рейтингів , регулярна участь провідних університетів в 

міжнародних програмах. 

У сучасних умовах особливого значення набуває підвищення якості 

освіти. Такі самі тенденції діють у світовій системі освіти, розвиток якої в 

даний час відзначається високими темпами розширення національних систем 

освіти, розвитком міжнародного науково-освітнього співтовариства. 

Глобалізація мала значний вплив на структуру і зміст освіти й викликала 

безпрецедентну мобільність фахівців. Це поставило питання про визнання 

кваліфікацій на міжнародному рівні. Прагнення адаптувати освітні організації 

до нових тенденцій розвитку освіти та забезпечити їх конкурентоспроможність 

на національному і міжнародному рівнях змусили багато країн вносити зміни у 

вимоги до якості системи освіти. 

Підвищення вимог до якості освіти, інформаційної відкритості та 

прозорості освіти призвело до зростання конкуренції в даній сфері освіти і 

потребує адекватних механізмів оцінки якості програм і наукової діяльності. 

Європейські країни для забезпечення якості освіти створили системи 

незалежної оцінки якості, засновані на скороченні централізованого контролю 

за академічною та науковою діяльністю освітніх установ, перенесення на них 
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основної відповідальності за якість та формування незалежних організацій з 

оцінки та акредитації . 

Питання якості освіти та боротьби з плагіатом взаємопов'язані [1]. 

Незважаючи на те, що в законі "Про освіту" визначено поняття академічної 

доброчесності й передбачена відповідальність за її порушення, реформувати 

освіту в цілому неможливо тільки законодавчими ініціативами та 

нормативними документами. З цією метою необхідно також формувати нові 

підходи до здійснення наукової та академічної діяльності усередині 

академічного та університетського співтовариства [2]. 

В Україні протягом останніх років здійснено низку ініціатив сприяння 

академічній доброчесності, зокрема успішно реалізується Проект SAIUP, 

започаткований Американськими Радами з міжнародної освіти, антиплагіатною 

компанією Unicheck Ukraine за підтримки Міністерства освіти і науки України, 

проведено низку конференцій з проблематики практичного виміру академічної 

доброчесності, серію семінарів з академічного письма. Охоплюються такі 

практичны питання, як: уникнення плагіату при написанні наукових 

робіт;  дотримання академічної доброчесності; формування здорової 

академічної культури у студентів та учнів; стилі цитування; вдосконалення 

навичок викладання та письма англійською мовою; написання пропозицій на 

конференції, резюме, CV тощо [4]. Тож кращі світові практики впровадження 

академічної доброчесності ватро запроваджувати в навчальний процес. 

У такий спосіб узагальнюються та пропагуються успішні практики 

української освітньої спільноти у питаннях академічної доброчесності та якості 

освіти, та проаналізовано, які стратегічні та практичні зміни потрібно 

реалізувати для імплементації нової системи освіти України. Панельні дискусії 

та робота в окремих секціях дозволять предметно та детально обговорити 

напрацьовані матеріали та їх імплементацію у сферах середньої та вищої 

освіти, а також поспілкуватися з українськими та іноземними колегами для 

продуктивного обміну досвідом [3].  
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ДО ПИТАННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

 

Академічна доброчесність є фактором впливу на формування 

громадянського суспільства, визначення норм суспільних відносин та «секрету 

успіху» розвитку країни. Останні роки українська наукова та освітня спільнота 

все більше звертається до питань академічної доброчесності та впровадження 

міжнародних академічних стандартів як дієвих інструментів забезпечення 
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якості вищої освіти, підвищення репутації та рейтингу освітніх закладів та 

наукових установ, визнання кваліфікації українських наукових та науково-

педагогічних кадрів на світовому рівні.  

Тлумачення терміну «академічна доброчесність» вперше на 

законодавчому рівні подається в Законі України «Про освіту» (2017) як 

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 [3]. Це означає, що 

діяльність закладів освіти, наукових установ має визначатися, передусім, 

принципами академічної доброчесності (чесність, довіра, справедливість, 

повага, відповідальність тощо), уникаючи прояви академічної нечесності 

(фальсифікація даних, академічний плагіат, обман, списування, хабарництво 

тощо).  

Академічна доброчесність є міждисциплінарною категорією, яка поєднує 

в собі моральні норми і правила поведінки людини в освітньо-науковому 

середовищі та механізми й інструменти, за допомогою яких вони реалізуються 

на практиці [5].   

Дотримання академічної доброчесності передбачає: самостійне 

виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання; посилання на джерела інформації у разі використання 

ідей, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське 

право; надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності [3].  Формування культури академічної 

доброчесності в освітньому та науковому просторі України потребує 

наполеглівої праці академічної спільноти і не може з’явитися одномоментно. 

Варто відзначити, що за результатами міжнародних досліджень Україна 

займає провідне місце в світі щодо випадків академічної нечесності. Згодні з 

думкою В.Сацика про те, що сьогодні складається прикре враження, що 

академічна доброчесність у нашій країні сприймається переважно як деяка 
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міфічна концепція, про яку модно говорити, а не як дієвий інструмент 

забезпечення якості освіти, досягнення високого рівня наукових досліджень [5].   

На жаль, недотримання етичних принципів окремими представниками 

академічної спільноти нівелює результати самовідданої праці багатьох інших, 

призводить до відсутності довіри до чесних результатів їхньої діяльності. Чим 

більше студентів, викладачів, науковців порушуватимуть академічну 

доброчесність, тим меншою буде довіра до всіх освітян і науковців, навіть, 

якщо вони особисто нічого не порушують.  

 Певні інструменти запобігання порушенням академічної доброчесності 

містять законодавчі на нормативно-правові акти, зокрема: закони України – 

«Про вищу освіту» (2014), «Про авторське право і суміжні права» (1994, зі 

змінами), «Про освіту» (2017); Порядок присудження наукових ступенів (2013). 

Основною ознакою академічного плагіату є відсутність належних посилань; 

самоплагіат полягає у відтворенні без посилання на джерело інформації 

власних раніше опублікованих текстів; помилки цитування (відсутність лапок 

при використанні запозичених текстових фрагментів, неправильне оформлення 

посилань тощо) є менш суттєвими порушеннями академічної доброчесності, 

але також є порушенням академічної етики науковців. Фальсифікація даних 

полягає у свідомій зміні певних даних для підтвердження наукових висновків 

дослідника [4].  

Тривалий досвід роботи в науковій установі (Інститут педагогічної освіти 

і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук 

України) засвідчує, що провідним чинником її ефективного функціонування та 

розвитку є дотримання принципів академічної доброчесності науковими 

співробітниками та здобувачами наукових ступенів. Це сприяє забезпеченню 

добротності виконуваних досліджень, отриманню важливих для науки і 

практики результатів, сприяє якості підготовки та атестації кадрів вищої 

кваліфікації, як наслідок – підвищенню довіри суспільства до науки та 

науковців, забезпеченню їх репутації в Україні та світі.  
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За результатами анонімного опитування здобувачів Інституту та їх 

наукових керівників/консультантів щодо відношення до проблем, пов’язаних з 

дотриманням академічної доброчесності, було виявлено, що: 1) таких проблем 

не існує (20% респондентів); таки проблеми існують (63% респондентів); 

академічна доброчесність ототожнюється лише з запобіганням плагіату, 

наявності текстових збігів без належних посилань (17% респондентів); 

2) причинами порушення фундаментальних цінностей академічної 

доброчесності названі – загальна криза суспільства; правовий нігілізм; 

відсутність комплексного нормативного врегулювання академічної 

доброчесності та запровадження санкцій до дослідників, викритих у плагіаті; 

відірваність науки від потреб суспільства та ринку праці, від світової наукової 

спільноти; демотивація науковців до дотримання принципів академічної 

доброчесності в умовах низьких зарплат, відсутність державного запиту на 

результати досліджень; брак актуальної узагальненої інформації з означеного 

питання та ідеального способу протидії академічним зловживанням; 3) 

найважливішими складниками академічної доброчесності в умовах діяльності 

наукової установи визначені – уникнення проявів академічного плагіату та 

самоплагіату, помилок цитування, практики фальсифікації наукових 

досліджень.    

З метою подолання проявів академічної доброчесності, плагіату та 

самоплагіату в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України впроваджено систему заходів щодо запобігання 

недоброчесності наукових співробітників, а саме: підтримка науковою 

установою політики «чесної» академічної діяльності та традицій академічної 

доброчесності (розроблено Кодекс академічної доброчесності, здійснюється 

контроль за його імплементацією, підтримуються цінності академічної 

спільноти, висока кваліфікація у питаннях сучасного академічного письма, 

редагування текстів тощо); наукові праці співробітників та здобувачів 

супроводжуються документом про відсутність плагіату, зовнішньою рецензією, 

підготовленою фахівцем, який має рівноцінну чи вищу академічну 
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кваліфікацію; дотримуються вимоги загальноприйнятих стилів цитування; всі 

наукові публікації завантажуються до Електронної бібліотеки НАПН України; 

запроваджено навчальні курси з академічного письма для молодих науковців та  

здобувачів наукових ступенів тощо.  

Отже, однією з основ формування сучасного українського суспільства є 

розуміння всіма його членами необхідності дотримання принципів академічної 

доброчесності. Погляди академічної спільноти на проблеми академічної 

доброчесності значною мірою залежать від визначення державою, освітніми 

закладами, науковими установами системи суспільних цінностей, етичних 

норм.  У цьому контексті вважаємо за доцільне висловити деяки пропозиції 

щодо дотримання академічної доброчесності в Україні. 

На державному рівні: створення освітніх законодавчих та нормативно-

правових актів з питань регулювання академічних зловживань, плагіату, 

відповідальності за порушення академічної доброчесності; налагодження збору 

інформації щодо випадків академічної недоброчесності; створення 

Національного репозитарію академічних текстів; удосконалення 

антиплагіатних компютерних систем.   

На рівні закладу вищої освіти (наукової установи): створення атмосфери 

академічної доброчесності; розроблення нормативних документів з питань 

академічної доброчесності; вивчення та впровадження зарубіжного досвіду із 

забезпечення академічної доброчесності; розроблення навчальних модулів з 

академічної доброчесності, навчання академічному письму, дослідницьким 

методам тощо. 
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ  ТА КОМУНІКАТИВНІ 

СУПЕРЕЧНОСТІ У НАУКОВОМУ ТА ОСВІТНЬОМУ СЕРЕРЕДОВИЩІ 

УКРАЇНИ 

Науковим дослідженням новітніх трансформаційних змін українського 

суспільства вітчизняні вчені-суспільствознавці приділяють значну увагу. 

Водночас, слід констатувати, що  результати даних змін, які формуються в 

умовах зростаючого впливу процесу глобалізації, тлумачаться вченими 

неоднозначно. Так в концептуальних координатах соціологічної теорії 

глобальної модернізації українське суспільство виразно демонструє певні 

успіхи у здійсненні ринкових та демократичних реформ. Водночас в теоріях 

глобальної залежності тенденції структурної трансформації українського 

суспільства відображують його рух від індустріальної Напівпериферії до 

аграрної Периферії.  

Приймаючи до уваги зазначені обставини актуальним науковим 

завданням є розробка концепції оптимальної адаптації українського суспільства 
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до глобальних тенденцій інтернаціоналізації суспільного життя. Вочевидь, що 

важливою складовою даної концепції повинно бути вивчення комплексу 

якісних змін у вітчизняній  інституціональній системі наукової та освітньої 

діяльності, які відбуваються під впливом глобалізації., Важливо наголосити, що 

саме від конструктивного вирішення завдань забезпечення розвитку даної 

інституціональної системи залежить успішність  реального створення якісно 

нової технологічної моделі ресурсного розвитку України, сутність  якої виразно 

характеризують тенденції: 1) перетворення науки на безпосередню виробничу 

силу; 2) інтенсивної інтелектуалізації; 3) індивідуалізації; та  4) віртуалізації 

суспільного життя. 

Необхідно зазначити, що за останнє десятиліття в  Україні була суттєво 

оновлена юридична база науково-технічної та освітньої діяльності. Слід 

підкреслити, що в новому Законі України  «Про  освіту» по суті вперше 

включена низка нормативних положень, які спрямовані на дотримання 

академічної доброчесності як необхідної умови підвищення якості та 

ефективності науково-освітньої діяльності в закладах освіти України. Зокрема, 

у  цьому Законі  дається  змістовне визначення поняття «академічна 

доброчесність», як «сукупності 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» [1, с.42. п.1 ]. 

У даному визначені, вочевидь, враховано позитивний досвід  

демократичних країн світу, у яких вчені активно  використовують поняття 

«acadеmic honesty» (академічна чесність) та «academic integrity» (академічна 

порядність» ». [див.: 2, с. 55-57]. Однак, важливо звернути увагу на ту  важливу 

обставину, з що в  Законі України «Про освіту» робиться акцент на важливості 

врахування комунікативної специфіки «учасників освітнього процесу» їх 

мотивів, потреб та інтересів в дотриманні принципів та правил академічної 

доброчесності. З соціологічної точки зору дана комунікативна специфіка 
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проявляється в різноманітних суперечливих практиках взаємодій різних за 

своїм функціональним та  нерівних  за своїм соціальним статусом учасників 

освітнього процесу.  

Варто підкреслити, що процеси узгодження статусних нерівностей при 

організації будь-якого навчального процесу є принципово важливими. Саме 

тому дотримання принципів і правил академічної доброчесності, які власне і 

спрямовані на таке узгодження, на наш погляд, є важливим способом 

забезпечення соціальної справедливості в організації та оцінці результатів 

наукової та освітньої діяльності. У даному зв’язку доцільно звернути увагу на 

актуальність положень відомої теорії «дистрибутивної справедливості»  

Дж.Ролса, у якій поняття «доброчесність» тлумачиться як  суспільно значуща 

чеснота («fairness») [3, рр.111-114]. Вочевидь, що в концептуальних межах 

такого розуміння, комунікативні процеси в науковій та освітній діяльності 

повинні здійснюватися по певним моделям faire-play – тобто як певної 

справедливої гри, у якій специфічним чином регламентуються та 

відтворюються солідарні дії різних колективних та індивідуальних соціальних 

суб’єктів. Враховуючи дану обставину, можна також цілком погодитись з 

думкою О.Вайдгріна, що відсутність належного інституціонального 

фундаменту для таких солідарних дій є джерелом появи конфліктогенних 

комунікативних суперечностей [4, рр.775-776],   

По-перше, важливо вказати на певні комунікативні суперечності 

інституціонального характеру. Так добре відомо, що посилення тенденції 

комерціалізації вищої освіти в Україні у 90-ті роки минулого століття  нерідко 

супроводжувалось корупційними діями заради отримання державної ліцензії на 

освітню діяльність. Наслідком таких дій стало формування у ці роки 

недержавної мережі ЗВО з вкрай низьким потенціалом професійного кадрового 

забезпечення, невідповідною матеріальною базою та низькою якістю освіти. В 

системі державних ЗВО, як вже зазначалося нами [5], у цей час відбувалось 

формування елітної мережі університетської освіти і позначилося 

цілеспрямованими домаганнями більшості університетів отримати статус 
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«національного» як бажаного індикатора соціального престижу освітньої 

установи без ефективно  діючої аспірантури та спеціалізованих вчених рад по 

захисту кандидатських та докторських дисертацій.  

По-друге, низький рівень організації науково-дослідної роботи у 

більшості ЗВО України є вагомим чинником поширення псевдонаукових  

комунікацій, які по суті руйнують етичні принципи і правила академічної 

доброчесності. Так чи не найважливішим критерієм оцінки ефективності 

діяльності науковця та викладача є результат його публікаційної активності. 

Саме тому вимушена інтенсифікація процесу написання та публікації статей та 

тез доповідей на наукових конференціях призводить до поширення плагіату, 

фабрикації та  фальсифікації наукових результатів. Прикро констатувати,  що 

практика  роботи редколегії фахового видання Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Актуальні проблеми соціології, 

психології, педагогіки» засвідчує про часте порушення норм академічної 

доброчесності студентами та аспірантами,  Вивчення специфіки таких 

порушень, вочевидь, потребує розробки програм інноваційних спеціалізованих 

досліджень детермінант соціальної напруженості в науковому та освітньому 

середовищі України[6], Тому важливим завданням є корекція існуючих 

комунікативних технологій професійної соціалізації творчої молоді України  
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Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

авторське право і суміжні права», методичних рекомендацій Міністерства 

освіти і науки України для закладів вищої освіти (лист №1/9-650 від 

23.10.2018р.) та статуту Національного педагогічного університету імені М.П. 

Драгоманова відділом інтелектуальної власності університету було розроблено 

та з 15 січня 2019 року впроваджено Тимчасове положення «Про академічну 

доброчесність у Національному педагогічному університету імені М.П. 

Драгоманова». 

Метою даного Положення є «забезпечення реалізації принципів 

академічної доброчесності в НПУ імені М.П. Драгоманова, що включає, 

зокрема, запобігання академічному плагіату та його виявленню в наукових, 

навчально-методичних і навчальних працях науково-педагогічних, наукових та 
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педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти всіх освітньо-

кваліфікаційних рівнів та форм навчання, аспірантів, докторантів та студентів; 

підвищення рівнів культури щодо етичного використання результатів 

досліджень; розвитку навичок коректної роботи з джерелами інформації; 

дотримання вимог наукової етики та поваги до інтелектуальних надбань; 

активізації самостійної та індивідуальної роботи при створенні авторського 

твору та відповідальності за порушення загальноприйнятих правил цитування» 

[1, с. 1]. В зв’язку з цим, основним завданням, яке постає перед учасниками 

освітнього процесу в університеті, є дотримання принципів академічної 

доброчесності і, як наслідок, забезпечення високих показників якості наданих 

освітніх послуг в НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Структура Тимчасового положення передбачає висвітлення таких 

ключових питань: визначення понять та загальні принципи академічної 

доброчесності; відповідальність за порушення академічної доброчесності; 

порядок виявлення та встановлення факту академічного плагіату; 

профілактичні заходи щодо запобігання академічного плагіату. 

Оскільки, відповідно до Положення, починаючи з 15 січня 2019 року в 

університеті здійснюється перевірка на наявність/відсутність академічного 

плагіату лише в магістерських роботах здобувачів освіти, дисертаційних 

роботах здобувачів наукових ступенів, рукописах монографій, підручників, 

навчальних посібників тощо, а також рукописах наукових статей поданих до 

друку в наукові видання університету, зупинимося на процедурі встановлення 

фактів академічного плагіату в них [1, с. 5]. 

Процедура перевірки магістерських робіт студентів університету така: в 

першу чергу, на кожному факультеті університету наказом ректора створюється 

комісія з академічної етики факультету, до складу якої входять представники 

всіх підрозділів факультету, в тому числі, і органів студентського 

самоврядування. Повноваженнями членів такої комісії є: на основі аналізу 

результатів автоматизованого пошуку текстових запозичень прийняти рішення 

про наявність/відсутність академічного плагіату в текстах магістерських робіт, 
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а також в рукописах монографій, навчальних посібниках тощо, засвідченого 

відповідною довідкою.    

У разі встановлення факту наявності академічного плагіату в 

магістерській роботі студента, він підлягає відрахуванню з університету та 

матиме право на повторне написання магістерської роботи лише після 

поновлення до складу студентів університету. Його науковий керівник буде 

притягнутий до дисциплінарної відповідальності і отримає догану за 

невиконання службових обов’язків. Якщо науковий керівник допустить до 

захисту роботу ще одного студента з наявними ознаками академічного плагіату, 

то на засіданні кафедри та Вченої ради факультету розглянуть питання про 

відповідність даного викладача займаній посаді. Якщо ж процедура 

повториться втретє впродовж наступних трьох років, то даного викладача 

звільнять із займаної посади. Таким чином, однією із переваг впровадження 

принципів академічної доброчесності в університеті є можливість керівництва 

на законних підставах звільняти науково-педагогічних працівників, які не 

сумлінно ставляться до виконання свої службових обов’язків. 

Що ж стосується виявлення академічного плагіату в дисертаційних 

роботах здобувачів наукових ступенів, то тут процедура подібна. Створена, на 

основі подання голови спеціалізованої вченої ради, комісія з академічної етики 

здійснює перевірку дисертаційної роботи на встановлення факту наявності чи 

відсутності академічного плагіату та надає звіт подібності експертам 

спеціалізованої ради та офіційним опонентам за їх бажанням. У випадку 

наявності академічного плагіату в дисертації, вона знімається з захисту в 

спеціалізованій вченій раді і може бути подана до спецради після 

доопрацювання лише через рік. 

У разі наявності академічного плагіату в наукових статтях, надісланих 

для публікації до наукових видань університету, автор публікації отримує 

відмову від редколегії наукового видання. В іншому випадку, редколегія надає 

довідку про відсутність плагіату в науковій статті і далі рукопис проходить 
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стандартні процедури фахової експертизи відповідно до редакційної політики 

наукового видання університету.  

Крім того, якщо автор магістерської роботи, дисертації чи навчального 

посібника не погоджується з рішенням зазначених вище комісій з академічної 

етики, він має право в триденний термін з моменту встановлення факту 

академічного плагіату подати письмову апеляційну заяву на ім’я ректора чи 

декана факультету. Створена апеляційна комісія в тижневий термін розгляне 

звернення автора та сформує висновки стосовно наявності плагіату в роботі. 

Недоліком Положення про дотримання принципів академічної 

доброчесності в НПУ імені М.П. Драгоманова є те, що воно не охоплює всі 

види плагіату, а саме, в Положенні не йдеться про списування, хабарництво та 

необ’єктивне оцінювання. Тому передбачається внесення в нього змін та 

доповнень і затвердження постійного положення впродовж поточного року. 

Впровадження, хоч і тимчасового положення, є дуже важливим кроком до 

обізнаності студентів щодо правил академічної доброчесності і розуміння ними 

важливості та цінності навчання, отримання цікавих та пізнавальних 

результатів їх навчально-наукової діяльності  в стінах університету.  

Як висновок, хотілося б зазначити, що запровадження Положення про 

академічну доброчесність в НПУ імені М.П. Драгоманова, дозволить 

університету вручати дипломи про вищу освіту лише здібним та 

конкурентоспроможним випускникам. А навчати таких студентів будуть 

справжні педагоги-науковці! 
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ПРАВОВА ПРИРОДА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В УКРАЇНИ 

Науково-технічний прогрес, що призвів до появи у XXI-му столітті 

новітніх технологій у сфері інформатизації і комунікації, надав можливість 

виявити чисельні випадки порушення академічної доброчесності в України. На 

жаль, ця проблема стосується багатьох сфер суспільного життя. 

Останнім часом найбільш гостро це питання актуалізувалося у сфері 

національної освіти. Чисельні випадки порушення сучасних наукових 

стандартів, виявлення плагіату в наукових працях, а також продукування 

псевдонаукових ідей свідчать про низький рівень дотримання академічної 

культури загалом та академічної доброчесності зокрема. 

З прийняттям у 2017 році Закону України «Про освіту» (далі – Закон) 

термін «академічна доброчесність» вперше отримав своє закріплення на 

законодавчому рівні, що призвело до появи нового соціально-правового 

феномену та встановлення юридичної відповідальності за порушення правил 

академічної доброчесності [1]. 

Стаття 6 Закону серед засад державної політики у сфері освіти також 

називає академічну доброчесність. Крім того, у ч. 3 ст. 41 Закону вказано, що 

система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення 

якості освіти) може включати систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності. Наведене вказує на важливу роль, яку законодавець відводить 

цьому новому поняттю в питаннях забезпечення якості та дотриманні 

стандартів освіти в Україні. Значущим також є визначення підстав та видів 

відповідальності за порушення академічної доброчесності педагогічними, 

науково-педагогічними та науковими працівниками з одного боку та 
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здобувачами освіти з іншого. Однак у чинному законодавстві відсутня 

деталізації підстав і чітка процедура притягнення до академічної 

відповідальності. Тому слід погодитись з В.Є. Бахрушиним та Є.Б. Ніколаєвим, 

що «за інших рівних умов санкції за одні й ті самі порушення для студентів 

молодших курсів мають бути м’якішими, ніж для студентів старших курсів і, 

тим більше, для педагогічних, науково-педагогічних і наукових 

працівників» [2]. До того ж у нормативно-правових актах з питань академічної 

відповідальності відсутній розподіл відповідальності між здобувачами освіти, 

педагогічними (науково-педагогічними, науковими) працівниками та закладами 

освіти. Вважаємо, що це питання необхідно чітко визначити у положеннях по 

академічну доброчесність національних закладів освіти. 

Виходячи з викладеного можна констатувати, що з моменту ухвалення 

Закону України «Про освіту» категорія «академічна доброчесність» 

перетворилася з етичної на етико-правову. Про це свідчить аналіз положень ч. 1 

ст. 42 Закону, який розуміє академічну доброчесність як етичне (сукупність 

етичних принципів) та правове (як визначені законом правила) явище. 

Отже, характерними ознаками академічної доброчесності як правової 

категорії є: 

1) закріплення цієї категорії у чинному законодавстві України. Йдеться 

про Закон України «Про освіту» (ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 41, ст. 42, ч. 3 ст. 53, ч. 2 

ст. 54), яким внесено відповідні зміни до Законів України «Про вищу освіту» 

(п. 1
1
 ч. 1 ст. 1, п. 8 ч. 2 ст. 16, п. 3

1
, п. 1 ч. 3 ст. 32,

 
ч. 1 ст. 58, п. 3 ч. 1 ст. 63), 

«Про наукову і науково-технічну діяльність» (п. 3 ч. 1 ст. 50), «Про загальну 

середню освіту» (п. 3 ч. 2 ст. 39), «Про позашкільну освіту» (п. 3 ч. 1 ст. 11), 

«Про дошкільну освіту» (п. 5 ч. 2 ст. 20); 

2) правозастосовна діяльність МОН України (наприклад, Рекомендації з 

академічної доброчесності, розроблені МОН України в межах Проекту 

сприяння академічної доброчесності в Україні – SAIUP за підтримки 

Посольства США, а також Розширений глосарій термінів та понять із 

академічної доброчесності, які було розіслано Листом МОН України № 1/9-650 
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від 23.10.2018 [2]) та закладів вищої освіти щодо імплементації основних 

положень законодавства у сфері забезпечення дотримання правил академічної 

доброчесності, яка проявляється у прийнятті підзаконних нормативних актів. У 

Листі МОН України від 24.10.2017 № 19-565 з метою забезпечення виконання 

усіх норм ст. 42 Закону України «Про освіту» рекомендувало керівникам 

закладів вищої освіти розробити відповідну нормативно-правову базу (кодекси, 

положення, правила, пам’ятки тощо) [3]. Прикладом є Етичний кодекс ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», в 

основу якого покладено академічну доброчесність та інші етичні принципи [4]; 

3) встановлення відповідальності за порушення академічної 

доброчесності. Оскільки академічна доброчесність довгі роки була лише 

етичною категорією, а, як відомо, етика професії не заснована на примусі, то 

при закріпленні її на законодавчому рівні одночасно було встановлено й 

відповідальність за її порушення. Залежно від характеру правопорушення 

учасник освітнього процесу може бути притягнений до різних видів 

відповідальності, але для цього необхідно встановити склад правопорушення 

академічної доброчесності. Водночас у Листі МОН України від 24.10.2017 

№ 19-565 вказано, що згідно з ч. 7 ст. 42 Закону України «Про освіту» види 

академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) 

учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної 

доброчесності можуть визначатися як спеціальними законами, так і 

внутрішніми положеннями закладу освіти, за умови затвердження (погодження) 

основним колегіальним органом управління закладу освіти – вченою радою – та 

погодження з відповідними органами самоврядування здобувачів освіти в 

частині їхньої відповідальності [3]; 

4) наявність судової практики з питань застосування різних видів 

відповідальності за порушення доброчесності загалом та використання плагіату 

і самоплагіату зокрема. Це підтверджується аналізом сайту 

http://reyestr.court.gov.ua/, де містяться десятки судових проваджень цієї 

категорії. 
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Отже, перетворення етичної норми про доброчесність у правову відбулося 

завдяки введенню поняття академічної доброчесності та дотичних до нього у 

освітнє законодавство України. Підґрунтям для закріплення на законодавчому 

рівні правил академічної доброчесності стали численні випадки використання 

плагіату в освітньому середовищі Україні. Про це свідчить не лише факти 

виявлення плагіату групи «Діссергейт» – частини українських вчених, які 

об’єдналися для боротьби за академічну чесність, проти плагіату і псевдонауки 

[5], а й численні судові провадження з цієї категорії справ. 
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ 

 
Ближче до всього великого стоїть чесність 

(Віктор Гюго) 

 

Питання академічної доброчесності неодноразово опинялося в центрі 

суспільної уваги. Тема запозичення чужих ідей в наукових працях є давно 

відомою, та попри це не перестає бути актуальною зважаючи  на постійне 

збільшення інформаційних ресурсів та можливостей. За останні роки плагіат 

отримав поширення не тільки серед науковців, але й школярів, студентів, 

журналістів. 

Метою наукового есе є: 

- аналіз ситуації по дотриманню академічної доброчесності 

серед наукової спільноти; 

- розглянути та охарактеризувати поняття та типові форми 

наукового плагіату; 

- виокремити методи протидії по боротьбі з плагіатом; 

- розглянути основні складові світового досвіду для вирішення 

проблеми та виховування культури доброчесності серед молодого покоління. 
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Стрімкий розвиток інформаційних технологій спростив життя людини, 

що, звісно, відобразилося на її можливостях. Тепер достатньо скористатися 

пошуковою системою для того щоб знайти необхідний матеріал і вже за 

декілька хвилин розмірковувати над результатом пошуку. Саме тут 

приховується темна сторона: недобросовісні наковці, студенти, журналісти 

можуть копіювати чужі ідеї, розробки, думки та матеріали. 

За останні роки гостро постає питання вирішення проблеми плагіату та 

виховування покоління культури академічної доброчесності в умовах 

сьогодення.  

Плагіат – згідно Міжнародній асоціації медичних редакторів  (World 

Association of Medical Editors, WAME), це використання без посилання на 

оригінальне джерело ідей чи слів іншої людини (або іншої інтелектуальної 

власності), опублікованих та неопублікованих, і представлених в якості 

результату своєї власної оригінальної діяльності (досл. «…the use of others’ 

published and unpublished ideas or words (or other intellectual property) without 

attribution or permission, and presenting them as new and original rather than derived 

from an existing source…») [1]. 

Ситуація порядності в науковому колі України є  складною через 

відсутність системи відстежування недоброчесних   науковців та прийняття 

відповідних мір покарання. Першим кроком до розв’язання поставленої 

проблеми стало прийняття закону України «Про освіту» (№ 2145-VIII від 

5.09.2017), яким у пункті 1 статті 42 академічна доброчесність визначена як 

сукупність правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під 

час навчання, викладання та впровадження наукової (творчої) діяльності з 

метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) 

досягнень» [2].  

Існує декілька типів плагіату, однакових за ступенем важкості, проте 

різних за популярністю використання.  
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Академічний плагіат – публічне використання (часткове або повне) 

наукових результатів, які належать іншій людині та є її власною 

інтелектуальною власністю, без посилання.  

Плагіат ідей – використання ідеї, концепції або дослідів  іншої людини в 

якості власного винаходу. Такий спосіб плагіату є складним для визначення, 

але це не означає що менш використовуваним.  Прикладами такого виду 

плагіату є копіювання чужих надбань студентами при виконанні власних робіт, 

на що викладачі частіше всього закривають очі, привласнення інтелектуальних 

матеріалів дослідника рецензентом, використовуючи силу своїх повноважень. 

Прямий плагіат – копіювання частини тексту з будь-якого джерела без 

посилання на нього. За старих часів це було досить складним процесом 

зважаючи на відсутність сучасних можливостей: Інтернету, пошукових систем, 

наукометричних баз даних та депозитаріїв. Для здійснення прямого плагіату 

недоброчесні науковці були змушені аналізувати та систематизувати  величезну 

кількість інформації, не кажучи вже про те, що потрібно було йти у бібліотеку 

та мати дозвіл для доступу у певні архіви через обмеженість їх відвідування. В 

наш час, коли більшість інформації опинилася на просторі Інтернету, у світі 

почали активно шукати методи захисту від прямого плагіату [4, с. 4-7].  

Самоплагіат – запозичення власних висловлювань, ідей, які були 

опубліковані раніше, без посилання на них та просування їх в якості нових 

здобутків наукової праці. Відомі випадки, коли самоплагіат представлений за 

допомогою зміни порядку авторів або їх кількості, варіації тексту всередині 

праці, подачі однієї статті в декілька джерел для публікації [6, с. 579-581]. 

Недопустимим є також поділ результатів дослідів на декілька фрагментів з 

метою отримання більшої кількості публікацій, переклад та випуск вже 

існуючої  статті іншою мовою.  

Міжнародна практика по впровадженню академічної доброчесності вже 

декілька десятиліть поспіль здійснює боротьбу з шахрайством, плагіатом та 

порушенням наукової етики [3]. Прикладом такої організації є Центр 

академічної доброчесності, який був відкритий у 1992 році  США.  
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Основними причинами великомасштабного плагіату на площині 

наукового світу є: 

- масовий доступ до наукових матеріалів; 

- зручність та швидкість процедури копіювання; 

- важливість публікаційної активності для здійснення кар’єри 

науковця; 

- відсутність впровадження певних етичних норм на освітньому 

рівні; 

- неспроможність українських закладів освіти виявити плагіат; 

- слабка вмотивованість щодо залучення до навчально-

наукового процесу як викладачів, так і студентів. 

Кожна людина має з особливою вагою відноситися до будь-яких 

наукових матеріалів, пам’ятаючи про те, що копіювання чужих надбань 

свідчить про вашу неспроможність до власних ідей, а також дискредитує в очах 

суспільства.  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ 

 

Питанням академічної доброчесності у вітчизняній освіті та науці 

останнім часом приділяється дуже серйозна увага. При цьому опубліковані 

десятки монографій і наукових статей, у яких автори з різних позицій 

досліджують це актуальне питання. 

Проте, готуючи есе на цю тему, я вирішив звернутися не до таких видань. 

Логічно почати досліджувати питання академічної доброчесності з аналізу 

наявної в Україні нормативно-правової бази. 

Визначення академічної доброчесності наводиться у Законі України 

«Про вищу освіту», де у статті 1 вказано, що це сукупність етичних принципів 

та визначених законами України 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 [1]. 

Таким чином в нашій державі на законодавчому рівні визначено само 

поняття доброчесності у науці та освіті, а також означено коло осіб, які повинні 

неї дотримуватись. Цілком логічне, що до нього входять всі учасники 

освітнього процесу – як ті, хто навчає, так і ті, хто навчається. 

Так, у статті 58 Закону України «Про вищу освіту» визначено, що 

науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники закладу вищої освіти 
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зобов’язані: дотримуватися в освітньому процесі та науковій (творчій) 

діяльності академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання 

здобувачами вищої освіти [1]. 

З іншого боку стаття 63 Закону України «Про вищу освіту» констатує, що  

обов’язком осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, є виконання вимоги 

освітньої (наукової) програми (індивідуального навчального плану), 

дотримуючись академічної доброчесності [1]. 

Порядок дотримання принципів академічної доброчесності визначено у 

іншому вітчизняному документі – Законі «Про освіту». Так у пункті 2 статті 42 

цього Закону вказано, що дотримання академічної доброчесності 

педагогічними,  науково-педагогічними  та  науковими працівниками 

передбачає [2]: 

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. 

З іншого боку у пункті 3 статті 42 Закону України «Про освіту» 

визначається, що дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти 

передбачає [2]: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання; 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 
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надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

Аналіз цих норм приводить до думки, що основною формою порушення 

академічної доброчесності є плагіат, який, використовується з тих часів, коли 

виникла писемність. І, мабуть, нажаль, буде існувати і далі. 

Враховуючи особливу важливість цієї проблеми Міністерство освіти і 

науки України оприлюднило Листа, в якому наводяться рекомендації щодо 

запобігання академічному плагіату та його виявленню в наукових роботах [3]. 

У Листі  роз’яснюється  що таке плагіат взагалі та академічний плагіат 

зокрема [3]: 

плагіат - оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого 

твору під іменем особи, яка не є автором цього твору (пункт (в) статті 50 

Закону України «Про авторське право і суміжні права»); 

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 

(частини 4 статті 42 Закону України «Про освіту»). 

 Крім того роз’яснено ознаки, за якими можна визначити факти плагіату 

при проведенні експертизи таких наукових робіт як дисертацій, авторефератів, 

монографій і наукових статей. 

Крім плагіату існують інші форми порушення академічної доброчесності. 

Про них далі їдеться у пункті 4 статті 42 Закону України «Про освіту» [2]: 

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; 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/3792-12
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2145-19#n626
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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. 

За порушення норм академічної доброчесності Законом України «Про 

освіту» передбачена низька покарань. 

На мій погляд, найбільш суворе з них для тих, хто навчає – це 

позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання. 

А для тих, хто навчається  - відрахування із закладу освіти. Проте, наявність цих 

та інших передбачених законами покарань не стримує деяких науковців та 

здобувачів освіти від порушень норм академічної доброчесності. Можливо 

більшого ефекту можна було б досягти, як би всі випадки покарань широко 

освітлювались у різнопланових засобах масової інформації. 

Таким чином в Україні розроблена і застосовується на практиці 

нормативно-правова база, яка регулює питання академічної доброчесності. Її 

більш широке використання дозволить суттєве зменшити різні прояви 

порушення принципів академічної доброчесності у науці та освіті.  

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Закон України «Про вищу освіту» (2014) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18  
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2. Закон України «Про освіту» (2017) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19  

3. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-8681 від 15.08.2018. 

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в 

наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових 

доповідях, статтях тощо) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v8681729-18 
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ВИХОВАННЯ 

МАЙБУТНІХ БУДІВЕЛЬНИКІВ 

 

Сьогодні освіта є фундаментом для відродження країни, бо без належної 

освіти держава не має свого майбутнього. Освіта є поштовхом, який спонукає 

людей до змін, але останнім часом у сфері вищої освіти набуває проблема 

академічної доброчинності, яка зачіпає студентів, аспірантів і викладачів, і, 

насамперед, пов’язана з якістю навчального процесу згідно з міжнародними 

стандартами.  

Дослідження нечесної поведінки показали, що практика академічної 

доброчинності притаманна як студентам українських вищих навчальних 

закладів, так і закордонних. При цьому частка закордонних студентів, які 

використовували у своїх наукових дослідженнях неправдиву інформацію або 

скачану з Інтернету поступово зменшується. Але серед вітчизняних студентів, 

майже дві третини, у поточному навчальному році вдавалися хоча б до одного 

нечесного прийому у своїй навчальній діяльності.  
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Найбільш поширеним видом нечесної поведінки є скачування готових 

студентських робіт з Інтернету та використовування шпаргалки. З одного боку, 

виготовлення шпаргалки сприяє засвоєнню матеріалу з дисципліну під час 

підготовки до іспиту і є результатом підготовчої діяльності студента [1], з 

іншого боку, списування привчає студента до порушення існуючих правил і 

створює найкоротший та найшвидший шлях до отримання своєї мети.  

Використання такої нечесної поведінки підтримується лояльним 

ставлення більшості як викладачів, так і самих студентів, їх батьків.  

Неприпустимою є ситуація, коли студентські роботи, починаючи з 

розрахунково-графічних завдань, курсових, бакалаврських і магістерських 

робіт, закінчуючи докторськими дисертаціями, виконуються на замовлення, 

коли студентські роботи передаються з курсу на курсу, при цьому змінюючи 

тільки титульні аркуші, а у дисертаційних роботах використовують і 

перефразовують чужі думки, а видають за власні, бо у сучасному суспільстві це 

сприймається як норма [1] .  

Але використання академічної не доброчинності у навчальній діяльності 

має дуже серйозні наслідки. По-перше, це веде до зниження рівня знань і 

навиків студентів, по-друге, студенти, які використовували нечесну поведінку 

під час навчання іноді переносять таку модель поведінки і у свою трудову 

діяльність, що є неприпустимим. Проте самі студенти повинен вибирати 

вдаватися або не вдаватися до академічного обману. На сьогоднішній день 

найбільш трудомістким є не пошук інформації для виконання роботи, а аналіз і 

обробка отриманих результатів, бо теперішніх студентів ніхто і ніколи не вчив 

цьому [2]. Тому виконання норм академічної доброчинності потрібно вчити 

починаючи ще зі середньої школи, коли школярі пишуть перші свої реферати і 

виконують творчі роботи.  

Більшість студентів приходять до вищого навчального закладу не завдяки 

своїм вподобанням, а в більшості тому, що цього хочуть їх батьки або «за 

компанію» з друзями, тому для більшості студентів потрібні не знання, а 
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отримання диплому. Проте, отримавши диплом, студенти не мають планів 

щодо подальшого працевлаштування за своєю спеціальністю.  

В Харківського національному університеті міського господарства імені 

О.М. Бекетова запроваджена система перевірки бакалаврських і магістерських 

робіт на антиплагіат. Проте під час виконання робіт зі спеціальності «192 - 

Будівництво та цивільна інженерія» необхідно враховувати деякі особливості. 

По-перше, розділи бакалаврської роботи, зокрема технологічна і конструктивна 

частини, а також охорона праці у будівництві, у багатьох студентів можуть 

співпадати, бо усі будівлі складаються з однакових конструкці: фундаменти, 

стіни, перекриття. Дотримання вимог охорони праці на будівництві для всіх 

об’єктів є однаковим, але творча частина повинна відрізнятися у кожній 

бакалаврській роботі.  

Під час виконання магістерської роботи студенти повинні проаналізувати 

і обробити інформацію щодо своєї теми, використовуючи наукову етику, а 

потім застосовувати отриману інформацію для впровадження у творчу частину 

роботи, що дозволить перетворити сіру буденність на яскраве оточення.  

Згідно з останніми дослідженнями [3] українське суспільство поступово 

переходить до введення принципів академічної доброчинності у вищих 

навчальних закладах, але при поєднанні зусиль держави, суспільства та 

безпосередньо кожного учасника освітнього процесу можна прискорити цей 

процес.  

Таким чином, для досягнення принципів академічної доброчесності 

потрібно затвердити «кодекс чесності», навчити студентів дотримуватися 

принципів чесної праці, ввести покарання за використовування чужих ідей, аж 

до відрахування. 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Ромакін В.В. Академічна чесність у вищій освіті / Ромакін В.В. – 

Наукові праці. Педагогічні науки. – Вип. 7. – С. 23 – 28.  
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ЩО ТАКЕ «АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ»? ЯКІ ВИДИ  
ПЛАГІАТУ ВИ ЗНАЄТЕ? 

 

Проблема плагіату в освітній та науково-дослідницькій діяльності 

останнім часом набула особливої гостроти. Плагіат став предметом дискусій 

вчених, політиків, урядовців і, звичайно ж, викладачів і студентів. Важливо 

відзначити, що обман і плагіат є найбільш серйозними порушеннями 

академічної сумлінності в науці, так як при цьому страждає сама ідея 

оригінального дослідження, що в кінцевому результаті не тільки не приносить 

користі науковому товариству, а й шкодить йому [1]. 

Плагіат є елементом неправомірної поведінки в науковій сфері. Сам 

термін «науковий плагіат» об'єднує категорії очевидного і неочевидного 

наукового плагіату. Особливе місце в науці займає проблема самоплагіату і 

мозаічного плагіату. Розроблені стратегії та рекомендації щодо боротьби з 

порушеннями принципів академічної сумлінності повинні містити стратегії та 

рекомендації щодо підвищення ступеня академічної освіченості всіх учасників 

науково-освітнього процесу. 
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Розглядаючи проблему дублювання раніше опублікованої іншими 

фахівцями даних з точки зору науки, варто відзначити, що це не тільки питання 

якості наукового продукту. Плагіат є свого роду рівнем академічної культури 

людини, що перешкоджає процесу навчання і народженню нових наукових ідей 

[2].У зв'язку з цим навчальні заклади з метою боротьби з порушенням 

принципів академічної сумлінності повинні працювати над зміцненням 

культури і духовності своїх студентів і співробітників шляхом проведення 

різного роду круглих столів і конференцій, спрямованих на обговорення 

існуючих проблем, а не обмежуватися тільки введенням санкцій.За 

визначенням Т. Bertram Gallant і М. Kalichman [3], виявлення одного випадку 

плагіату в навчальному закладі вказує на те, що дана проблема носить більш 

масштабний характер і відображає дійсний стан науки в усьому університеті. 

Виходячи з даного визначення, сучасна наука вимагає глобального і всебічного 

підходу до боротьби з плагіатом, коли навчатися принципам академічної 

сумлінності в першу чергу повинні консультанти, вчені, рецензенти, редактори 

та експерти з питань науки при уряді країни, досвід яких буде служити 

прикладом студентам і аспірантам [ 4].  

Плагіат в науці є актуальною проблемою і серйозним порушенням 

принципів академічної сумлінності, так як при цьому втрачають своє значення 

оригінальність і сама ідея наукових досліджень. Інтелектуальне запозичення 

зачіпає всі рівні науково-освітнього процесу, починаючи від студентів і 

аспірантів та закінчуючи професорсько-викладацьким складом будь-якого 

інституту. А тому боротьба з академічною нечесністю повинна носити 

державний масштаб не просто шляхом накопичення знань і умінь, а й методом 

формування професійних і загальнокультурних цінностей на всіх рівнях 

науково-освітнього процесу. Також доцільним є організація локальних груп 

контролю кодексу академічної сумлінності в кожному вищому навчальному 

закладі або науково-дослідному інституті. Безумовно, необхідна подальша 

розробка універсальних навчальних модулів, в яких кожному початківцю 

вченому будуть роз'яснені цілі академічної сумлінності, найбільш часті 
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причини, які підштовхують до її порушення, їх види, методи їх усунення, а 

також можливі наслідки. Такий інформаційний матеріал повинен бути 

доступним, а ознайомлення і контроль виконання невід'ємною частиною 

сучасної української академічної освіти. 

На наш погляд, вирішення проблеми з недобросовісним поданням 

наукової інформації необхідно починати якомога раніше - до того, як відбувся 

факт плагіату, і вести профілактичну роботу протягом всього періоду наукової 

діяльності. Спокуса до досягнення мети «за всяку ціну» великий, але не можна 

забувати про те, що одного разу «заплямована» репутація ніколи не відновить 

колишньої довіри. У зв'язку з цим хотілося б відзначити важливість і 

відповідальність професорсько-викладацького складу за правильне виховання 

способів представлення результатів роботи молодих вчених. 

Перспективним виглядає і такий метод боротьби з проблемою плагіату і 

академічної нечесності серед студентів і аспірантів, як написання різного роду 

мікропроектів, есе, міждисциплінарних і курсових завдань, а також ситуативно-

аналітичних робіт. При цьому кожна робота повинна бути перевірена науковим 

керівником та / або локальною експертною комісією на предмет її відповідності 

принципам академічної сумлінності [5].Це дозволить учням навчитися 

самостійно узагальнювати, мислити, аналізувати отримані знання і отримувати 

цінний досвід роботи в науковій сфері, слідуючи принципам академічної 

сумлінності. Важливу роль в боротьбі з академічної нечесністю грають так 

звані універсальні навчальні модулі, спрямовані на докладне вивчення 

принципів академічної сумлінності. Більш того, боротьба з порушеннями 

принципів сумлінності повинна проводитися і на академічному рівні - серед 

вчених. 

Плагіат - вічна проблема культури, але сьогодні до неї прикута особливо 

пильна увага у всьому світі через кількісне зростання академічного плагіату і 

його проникнення на високі поверхи соціальної ієрархії: він зустрічається і в 

студентських курсових, і в докторських дисертаціях, в ньому викривають 

міністрів, президентів, чиновників, політиків і бізнесменів. Більшість 
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атестаційних робіт, що містять плагіат, розглядаються в університетах, 

особливо на відділеннях соціальних і гуманітарних наук; примирливе ставлення 

до них дискредитує науку і підриває авторитет вищої освіти. Це важливий і 

тривожний аспект питання про місію університету в наш час. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ 

АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 

Останнім часом питання академічної доброчесності стало доволі 

актуальним, особливої ваги воно набуло після прийняття у 2017 році Закону 

України «Про освіту», в  якому вперше у нашій державі було надано поняття 

явищу «академічна доброчесність», визначені основні правила її дотримання та 

відповідальність за її порушення [1]. Але, слід зауважити, що положення даного 

законодавчого акту мають ряд недоліків, які можуть у подальшому вплинути на 

правозастосовчу практику у сфері освіти, особливо це стосується питання 

академічної відповідальності.  

Так, у Законі України «Про освіту», відсутнє визначення поняття 

«академічна відповідальність», внаслідок чого виникає питання віднесення її до 

юридичної відповідальності чи ні. У листі Міністерства освіти і науки України 

«Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти» 

від 23.10.2018 року  № 1/9-650 зазначено, що 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 [2]. 

Не даючи визначення академічної відповідальності законодавець все ж 

таки встановлює основні види академічної відповідальності, які передбачені 

статтею 42 Закону України «Про освіту». Відповідно до частини 5 цієї статті, 

до основних видів академічної відповідальності науково-педагогічних, 

наукових і педагогічних працівників належать: 

- відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; 

- позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого 

звання; 



172 

- відмова в присудженні або позбавлення присудженого педагогічного 

звання, кваліфікаційної категорії; 

- позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи 

займати визначені законом посади. 

Згідно із частиною 6 статті 42 до основних видів академічної 

відповідальності здобувачів освіти належать: 

- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік 

тощо); 

повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми; 

відрахування із закладу освіти; 

позбавлення академічної стипендії; 

позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати за навчання [1]. 

Зважаючи на дані пункти статті 42 Закону України «Про освіту» стає  не  

зрозуміло,  за  які  види  порушень  академічної  доброчесності,  який  саме  вид  

стягнення  можу  бути застосовано до порушника. В.А. Рудик та О.А. Хименко 

зазначають, що такі прогалини є досить небезпечними для правозастосовчої 

діяльності. Це може знищити механізм відповідальності за порушення 

академічної доброчесності або ж знизити його дієвість, сформувати поле для 

оціночних категорій та застосування суб’єктивного фактору  у  вирішенні  

спорів  і  в  результаті  загалом  привести  ст.  42  в  категорію  декларативних 

норм [3, с. 11].  

Згідно із частиною 7 статті 42 види академічної відповідальності (у тому 

числі додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні 

порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними законами 

та/або внутрішніми положеннями закладу освіти, що мають бути затверджені 

(погоджені) основним колегіальним органом управління закладу освіти та 

погоджені з відповідними органами самоврядування здобувачів освіти в частині 

їх відповідальності. 
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Так, прикладом реалізації даного положення Закону України «Про 

освіту» є розділ 5 Кодексу академічної доброчесності Сумського державного 

університету [4] та, безпосередньо, розділ 4 Положення про академічну 

доброчесність та етику академічних взаємовідносин у Сумському державному 

університеті, затвердженого наказом ректора від 22.02.2019 р. № 0160-І, який 

деталізує суб’єктів притягнення до академічної відповідальності та їх 

повноваження. Зокрема, виявлення фактів порушення академічної 

доброчесності здобувачами вищої освіти під час здійснення освітньо-наукової 

діяльності здійснюється передусім викладачами (в межах дисциплін, які вони 

викладають) та керівниками кваліфікаційних робіт. Так, п.4.3.1 передбачає, що 

викладач може призначити такі види академічної відповідальності для 

здобувачів вищої освіти, які порушили академічну доброчесність: 

- зниження результатів оцінювання контрольної роботи, іспиту, 

заліку тощо; 

- повторне проходження оцінювання контрольних робіт, іспитів, 

заліків тощо; 

- призначення додаткових контрольних заходів (додаткові 

індивідуальні завдання, додаткові контрольні роботи, тести тощо) [5]. 

Отже,  зважаючи на вищевикладене,  слід звернути увагу на  необхідність  

удосконалення нормативно-правового регулювання інституту академічної 

відповідальності, зокрема, було б доречно визначити поняття «академічна 

відповідальність». Також, зважаючи на позитивний досвід українських 

університетів, які мають кодекси академічної доброчесності чи інші локальні 

акти вказаної спрямованості і мають певні підходи до академічної 

доброчесності, і, академічної відповідальності зокрема, нашій державі бажано 

було б мати законодавчий акт, який би уніфікував ці положення та став би 

дієвим засобом захисту основних принципів академічної доброчесності.   
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Опубліковані тези та есе, 

а також розміщені на веб-сторінках матеріали надаються на 

існуючих умовах і в наявній формі 
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Організатори Стажування не здійснюють і не можуть здійснювати 

перевірку інформації, даних, викладених авторами в тезах, есе і не несуть 
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видалити публікацію. 

 


