
   

 

Ковельський фаховий медичний коледж 

Волинської обласної ради 
                                                    

 

 

                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Ковельського фахового 

медичного коледжу 

 Олена ГРИГОЛА 

«05»  листопада  2021  року 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ  

про запобігання та виявлення порушень 

академічної доброчесності, притягнення 

порушників до академічної відповідальності в  

Ковельському фаховому медичному коледжі 

 

 

Розглянуто і схвалено  

на засіданні педагогічної ради  

Протокол № 4  від 05.11.2021р.  

 

 

 

 

 



ЗМІСТ 

Передмова  

Розділ 1. Що потрібно знати про академічну доброчесність  

1.1. Основні поняття й терміни  

1.1.1. Поняття про академічну доброчесність і види її порушення 

1.1.2. Поняття,  що описують автоматичну перевірку робіт на плагіат 

1.2. Принципи академічної доброчесності  

1.3. Документальне забезпечення запровадження принципів академічної 

доброчесності в закладах середньої освіти  

1.4. Відповідальність і наслідки недотримання принципів академічної 

доброчесності  

1.4.1. Основні види порушень академічної доброчесності  

1.4.2. Відповідальність за порушення академічної доброчесності  

1.4.3. Реагування на порушення академічної доброчесності під час проведення 

конкурсу  

1.4.4. Відкликання академічного тексту з публікації  

1.4.5. Реагування на порушення академічної доброчесності в процедурах 

зовнішнього забезпечення якості  

1.4.6. Скарги щодо порушення академічної доброчесності  

1.5. Алгоритм забезпечення академічної доброчесності в Ковельському фаховому 

медичному коледжі 

Розділ 2. Основні процедури дотримання академічної доброчесності в 

Ковельському фаховому медичному коледжі 

2.1. Основні процедури дотримання академічної доброчесності  

2.2.  Компетентності викладача, необхідні для ефективного навчання академічного 

письма  

2.3. Вимоги до письмових робіт студентів  

2.3.1. Додаткові вимоги до студентських конкурсних науково-дослідницьких робіт  

2.3.2. Вимоги до процедур захисту студентських конкурсних науково-дослідницьких 

робіт 

2.4. Прийоми навчання студентів належного академічного письма  

2.4.1. Виконання студентами науково-дослідницьких та конкурсних робіт  

2.5. Компетентності з академічної доброчесності, що їх має набути студент  

2.5.1. Базові компетентності, якими потрібно володіти студентам для створення 

якісних письмових робіт, проведення наукових досліджень, складання вступних 

іспитів  

2.5.2. Компетентності з академічної доброчесності, що їх потрібно набути юним 

науковцям  

Розділ 3. Практичні поради щодо дотримання принципів академічної 

доброчесності в роботах студентів 

3.1. Ознаки встановлення порушень принципів академічної доброчесності  

3.1.1. Виявлення академічного плагіату в науково-дослідницьких роботах  



3.1.2. Виявлення помилок цитування  

3.1.3. Виявлення самоплагіату  

3.1.4. Установлення факту фабрикації даних  

3.1.5. Установлення факту фальсифікації даних  

3.1.6. Протидія списуванню  

3.1.7. Установлення факту обману  

3.1.8. Установлення факту необ’єктивного оцінювання  

3.2. Процедури виявлення та встановлення фактів порушення академічної 

доброчесності  

Розділ 4. Організація навчання студентів академічної доброчесності  

4.1. Профілактика порушення академічної доброчесності в Ковельському 

фаховому медичному коледжі. 

4.2. Створення атмосфери академічної доброчесності в Коледжі  

 

Перелік використаних джерел  

 

Додатки  

Додаток А. зразок декларації академічної доброчесності  

Додаток Б. зразок клятви студента  

Додаток В. анкета академічної доброчесності  

 

  



ПЕРЕДМОВА 

Положення про запобігання та виявлення порушень академічної 

доброчесності, притягнення порушників до академічної відповідальності в 

Ковельському фаховому медичному коледжі (далі- Положення) визначає основні 

підходи щодо процедури та критеріїв запровадження і використання принципів 

академічної доброчесності в коледжевому освітньому процесі, підготовки студентів 

до отримання професійної освіти й самоосвіти. 

Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту» (стаття 43 «Забезпечення академічної 

доброчесності у сфері загальної середньої освіти»), «Про фахову передвищу освіту» 

(стаття 26 «Забезпечення академічної доброчесності у сфері фахової передвищої 

освіти»), «Про авторське право і суміжні права», «Про наукову та науково-технічну 

діяльність» . 

Принципи академічної доброчесності мають використовувати всі учасники 

освітнього середовища для розвитку й удосконалення системи забезпечення якості 

освітньої діяльності та сталих навичок дотримання академічної доброчесності 

студентами та викладачами в освітньому процесі, під час написання конкурсних 

робіт; стимулювання в студентів особистої, інституційної та культурної 

прихильності до високих стандартів академічної доброчесності; закладання основ 

відповідальної поведінки випускників у подальшому навчанні та в житті після 

закінчення коледжу. 

 

  



РОЗДІЛ 1. ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО АКАДЕМІЧНУ 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

1.1. Основні поняття й терміни  

1.1.1. Поняття про академічну доброчесність і види її порушення  

(Поданий пункт частково відтворює пункти статей 42 «Академічна 

доброчесність», 26 «Забезпечення академічної доброчесності у сфері фахової 

передвищої освіти» Законів України «Про освіту» та «Про фахову передвищу 

освіту» . 

  1. 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. 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. 

  3. Самоплагіат — оприлюднення (частково або повністю) власних раніше 

опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів. 

  4. Фабрикація — вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі або наукових дослідженнях . 

  5. Фальсифікація — свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що 

стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень. 

  6. Списування — виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання 

результатів навчання. 

  7. Обман — надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої 

(наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману 

є, зокрема, фабрикація, фальсифікація. 

 Іншими формами обману є:  

 імітація освітньої та наукової діяльності; 

 неправдиве співавторство; 

 свідоме викривлення посилань на джерела; 

 проходження процедур оцінювання результатів навчання підставними особами . 

  8.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. 

  9.Протиправний вплив — здійснення впливу в будь-якій формі (прохання, 

умовляння, вказівка, погроза, примушування, підкуп тощо) або спроба такого 

впливу на учасника (суб’єкта) освітньої (освітньо-творчої) чи наукової (науково-

технічної) діяльності з метою спонукання до порушення ним вимог академічної 



доброчесності.  

  10.Необ’єктивне оцінювання — свідоме завищення або заниження оцінки 

результатів навчання здобувачів освіти та компетентностей педагогічних 

працівників під час атестації чи сертифікації. 

  11.Декларація академічної доброчесності — це документ, яким учені 

заявляють про намір неухильно дотримувати Кодексу академічної доброчесності й 

запевняють, що зобов’язуються виконувати таке: 

 дотримувати норм чинного законодавства; 

 перешкоджати будь-якому вияву академічної недоброчесності особам, які 

здобувають освіту, претендують на вчений ступінь, є реалізаторами державної 

політики у сфері якості освіти; 

 негайно повідомляти про випадки порушення компетентним органам; 

 надавати достовірні відомості про свою діяльність; 

 об’єктивно та неупереджено виконувати свої посадові обов’язки; 

 надавати достовірну інформацію про свою діяльність. 

  12. Положення про академічну доброчесність — це внутрішній документ, 

що визначає загальну філософію функціонування закладу, віддзеркалює та захищає 

сформовані в ньому позитивні культурні традиції, підтримує цінності доброчесності 

колективу, прописує бажану та небажану поведінку членів спільноти, етичні 

орієнтири, принципи, що допомагають саморегулюванню академічного середовища, 

визначає санкції за їх порушення. 

  13.Неспроможність ідентифікувати порушення академічної доброчесності 

та протистояти цим порушенням — це фіксування та встановлення відповідних 

порушень зовнішніми суб’єктами забезпечення якості згідно з визначеними 

процедурами у випадках, коли заклад освіти відмовився в розгляді відповідної 

інформації про порушення академічної доброчесності або розгляд відбувся і факт 

порушення не було встановлено, або факт порушення було встановлено, але 

передбачені Законом та(або) внутрішніми правилами закладу освіти види покарань 

не застосовувалися . 

1.1.2. Поняття, що описують автоматичну перевірку робіт на плагіат 

1.Заміна символів — наявність у словах іншомовних букв (зазвичай «с» 

українське замінюють на «с» англійське, аналогічно з «і»). Заміна символів 

може свідчити про зумисне спотворення тексту для підвищення відсотка його 

унікальності. 

2.Схожість тексту — відсоткове співвідношення обсягу тексту, який дослівно 

або частково збігається з інформацією, оприлюдненою в інших джерелах, із 

загальним обсягом роботи. Високий (понад 5%) рівень схожості академічного 

тексту з іншим джерелом може свідчити про наявність плагіату або інших 

форм порушення академічної доброчесності. 

3.Унікальність тексту — відсоткове співвідношення обсягу тексту, який не 

збігається з інформацією, оприлюдненою в інших джерелах, із загальним 

обсягом роботи. 



1.2. Принципи академічної доброчесності  

Академічна доброчесність у широкому розумінні — це комплекс морально-

етичних принципів, що обов’язкові для дотримання всіма представниками 

освітнього й наукового середовища. 

Міжнародний центр академічної доброчесності визначає академічну 

доброчесність як прихильність п’ятьом фундаментальним принципам: чесність, 

довіра, справедливість, повага й відповідальність. Доповнені сміливістю та 

бажанням втілювати їх, незважаючи на труднощі та перешкоди, ці п’ять принципів 

є основоположними для науки й освіти. 

Виділяють такі загальні принципи забезпечення академічної доброчесності: 

  1.Чесність і порядність у дотриманні академічної доброчесності — 

полягає в системному уникненні її порушень під час здійснення власної діяльності 

всіма учасниками процесу отримання та надання освітніх послуг, наукової 

діяльності, реалізації державної політики у сфері якості освіти. 

  2.Повага до прав і свобод усіх учасників процесу отримання та надання 

освітніх послуг, наукової діяльності, реалізації державної політики у сфері якості 

освіти — демонструється до ідей гідності інших, їхнього фізичного та психічного 

здоров’я, заохочення колегіальності та співпраці. 

  3.Довіра — виявляється у впевненості в чесності та чесноті одне одного, 

позбавленні остраху, що результати діяльності можуть бути незаконно 

запозиченими, кар’єру спаплюжено, а репутацію підірвано безпідставними 

звинуваченнями в порушенні академічної доброчесності або притягненням до 

відповідальності за відсутності доведених фактів порушень відповідно до 

встановлених процедур. 

  4.Відповідальність як складник академічної доброчесності полягає у 

вмінні брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності, виконувати 

взяті на себе зобов’язання, протистояти виявам порушення академічної 

доброчесності, подавати приклади гідної поведінки. 

  5.Прозорість і публічність — досягаються через доступність інформації та 

передбачають, що всі учасники процесу отримання та надання освітніх послуг, 

наукової діяльності, реалізації державної політики у сфері забезпечення якості 

освіти зобов’язані діяти відкрито та зрозуміло. 

  6.Справедливість у межах забезпечення академічної доброчесності 

передбачає неупереджено однакове ставлення до всіх учасників процесу отримання 

та надання освітніх послуг, наукової діяльності, уникнення дискримінації та 

нечесності. 

1.3. Документальне забезпечення запровадження принципів академічної 

доброчесності в закладах середньої освіти  

Політика та процедури забезпечення академічної доброчесності визначаються 

закладом освіти у Положенні про академічну доброчесність, що затверджується 

Педагогічною радою закладу освіти. 

Первинну перевірку на наявність ознак академічного плагіату мають 



здійснювати кваліфіковані експерти з використанням якісного програмного 

забезпечення. Результати автоматичної перевірки не є гарантією відсутності 

плагіату, тому можуть застосовуватися лише як один із  складників системи 

забезпечення якості. 

Учаснику освітнього процесу, якого звинувачують в академічному 

плагіаті/самоплагіаті, а також в інших порушеннях академічної доброчесності, має 

бути забезпечено можливість надання пояснень та доведення своєї невинуватості. 

Нормативні документи повинні чітко регламентувати:  

1. Види академічної відповідальності за конкретні порушення академічної 

доброчесності; 

2. Процедури встановлення й доведення фактів порушень академічної 

доброчесності; 

3. Процедури прийняття рішень про академічну відповідальність учасників 

освітнього процесу, а також органи, що приймають такі рішення; 

4. Процедури апеляції для осіб, яких звинувачують у порушенні академічної 

доброчесності.  

  1.4. Відповідальність і наслідки недотримання принципів академічної 

доброчесності 

1.4.1. Основні види порушень академічної доброчесності  

  До основних видів порушень академічної доброчесності належать 

(тлумачення цих понять – у п. 1.1): 

 академічний плагіат і самоплагіат; 

 фабрикація дослідження; 

 фальсифікації: 

- фальсифікація та присвоєння авторства; 

- створення академічного тексту на замовлення; 

 обман: 

- імітація освітньої та наукової діяльності; 

-  неправдиве співавторство; 

- свідоме викривлення посилань на джерела; 

- проходження процедур оцінювання результатів навчання підставними особами; 

 несамостійне виконання завдання, а саме у формі: 

- списування; 

- отримання недозволеної допомоги; 

- виконання завдання іншою особою; 

 протиправний вплив та отримання неправомірної вигоди (хабарництво); 

 порушення вимог щодо оцінювання (глосарій). Формами порушення вимог 

щодо оцінювання є: 

- надання недозволеної допомоги під час оцінювання; 

- створення перешкод, не передбачених умовами та/або процедурами 

проходження оцінювання; 

- відсутність реагування на несамостійне виконання завдання; 



- необ’єктивне оцінювання компетентностей педагогічних працівників під час 

атестації чи сертифікації; 

 неспроможність ідентифікувати порушення академічної доброчесності та 

протистояти цим порушенням. 

1.4.2. Відповідальність за порушення академічної доброчесності  

Реагування на порушення академічної доброчесності здійснюється через 

притягнення до академічної відповідальності та застосування інших заходів 

реагування. Академічна відповідальність застосовується за порушення вимог 

академічної доброчесності до здобувачів освіти, педагогічних та суб’єктів 

забезпечення академічної доброчесності. До інших заходів реагування належать 

дисциплінарні заходи, передбачені нормами відповідних статутів і положень, 

позбавлення закладу освіти  ліцензії, відмови в акредитації освітньо- професійної 

програми тощо. 

Академічна відповідальність здобувачів освіти 

Форми притягнення до академічної відповідальності здобувачів освіти 

встановлюють суб’єкти забезпечення академічної доброчесності . 

Основні форми притягнення до академічної відповідальності 

Попередження — за порушення академічної доброчесності, скоєне вперше. 

Повторне виконання завдання та/або проходження оцінювання (охоплюючи 

підсумкове оцінювання або атестацію) — за несамостійне виконання завдання. 

Повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми — за порушення академічної доброчесності, скоєне вдруге протягом 

проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми. 

Позбавлення права брати участь у конкурсах щодо отримання стипендій, 

грантів, участі в академічній мобільності за 

підтримки закладу освіти (наукової установи), де проходить 

навчання здобувач на строк до одного навчального року - за порушення 

академічної доброчесності, скоєне вдруге. 

Рішення про притягнення здобувача освіти до академічної відповідальності 

ухвалює уповноважений орган або посадова особа закладу освіти, у якому він 

навчається. 

Педагогічним керівникам, батькам та студентам варто враховувати, що в 

закладі освіти є також інші форми притягнення до академічної відповідальності: 

позбавлення стипендії, відрахування із закладу освіти.  

Академічна відповідальність закладу освіти 

Форми притягнення до академічної відповідальності закладу освіти за 

неспроможність ідентифікувати порушення академічної доброчесності та 

протистояти цим порушенням такі: 

 письмове попередження керівника закладу про факти порушення академічної 

доброчесності; 

 призупинення дії акредитації відповідної освітньо- професійної програми, за 

якою було допущено порушення. 



1.4.3. Реагування на порушення академічної доброчесності під час проведення 

конкурсу  

Установлення порушення академічної доброчесності під час створення 

академічного тексту, що подається на конкурс, та/або під час виконання 

конкурсних завдань до підбиття підсумків конкурсу є підставою для 

дискваліфікації учасника-порушника конкурсу організатором конкурсу. Рішення 

про визначення переможцем конкурсу особи, яка порушила принцип академічної 

доброчесності під час створення академічного тексту, що подавався на конкурс, 

та/або під час виконання конкурсних завдань, може бути анульоване організатором 

конкурсу. 

1.4.4. Відкликання академічного тексту з публікації  

У разі виявлення порушення академічної доброчесності в опублікованому 

академічному тексті такий текст відкликається з публікації. Відомості про 

відкликання публікуються в такий самий спосіб, у який було оприлюднено 

відповідний академічний текст. 

1.4.5. Реагування на порушення академічної доброчесності в процедурах 

зовнішнього забезпечення якості  

Виявлення порушення академічної доброчесності у відомостях та/або 

документах, які подає заклад освіти для проходження процедур зовнішнього 

забезпечення якості (акредитації, аудиту тощо), є підставою для припинення 

відповідної процедури без ухвалення рішення по суті. 

1.4.6. Скарги щодо порушення академічної доброчесності  

Розгляд скарг за заявами сторонніх осіб та організацій щодо порушень академічної 

доброчесності співробітниками закладу освіти відбувається визначеним органом 

відповідного суб’єкта забезпечення академічної доброчесності в рамках покладених 

на нього функцій. 

1.5.Алгоритм забезпечення академічної доброчесності в Ковельському 

фаховому медичному коледжі (далі - Коледжі) 

 Алгоритм забезпечення академічної доброчесності в Коледжі визначається в 

Положенні про внутрішню систему забезпечення якості освіти, затверджується 

педагогічною радою. 

У Положенні про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу 

освіти визначається: 

 порядок установлення факту порушення педагогічним працівником академічної 

доброчесності та визначення виду академічної відповідальності; 

 порядок установлення факту порушення студентом академічної доброчесності й 

визначення виду академічної відповідальності; 

 порядок апеляції Рішення про притягнення до академічної відповідальності для 

осіб, яких звинувачують у порушенні академічної доброчесності. 

Педагогічна рада Коледжу відповідно до Положення про внутрішню систему 

забезпечення якості освіти також приймає: 

 рішення про встановлення факту порушення педагогічним працівником 

академічної де чесності та визначення виду академічної відповідальності (з участю 

працівника та/або законного представника); 



 рішення про академічну відповідальність студентів, за поданням педагогічного 

працівника, який виявив порушення академічної доброчесності. 

Важливим інструментом дотримання академічної доброчесності є прийняття 

Положення про академічну доброчесність. 

Адміністрація Коледжу здійснює:  

1.  Вивчення стану розуміння принципів академічної доброчесності працівниками 

Коледжу й за необхідності організовують навчання педагогічного колективу; 

2. Вивчення стану дотримання принципів академічної доброчесності; 

3. Контроль за педагогічними працівниками й студентами щодо дотримання прин-

ципів академічної доброчесності; 

4. Надання методичної та практичної допомоги педагогам; 

5. Розгляд фактів порушення принципів академічної доброчесності; 

6. Розробку та запровадження Положення про академічну доброчесність в 

Коледжі; 

7. Розробку заходів щодо профілактики дотримання принципів академічної 

доброчесності із залученням усіх учасників освітнього процесу; 

8. Опрацювання на засіданнях методичних об’єднань результатів 

моніторингових досліджень, опитувань, фокус-інтерв’ю, методичних 

рекомендацій, матеріалів тематичних заходів, публікацій щодо питань 

забезпечення академічної доброчесності в Коледжі. 

 Педагогічний працівник, який виявив порушення академічної доброчесності , 

приймає рішення про академічну відповідальність студентів-порушників та надає в 

адміністрацію інформацію про таке порушення відповідно до чинного в закладі 

освіти Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.  

Педагогічні працівники мають проводити:  

1. Профілактику порушень принципів академічної доброчесності; 

2. Унесення змін до навчального матеріалу щодо запровадження навчання 

принципів академічної доброчесності; 

3. Вивчення ставлення студентів щодо принципів академічної доброчесності; 

4. Ведення документації; 

5. Поширення власного досвіду роботи з організації дотримання принципів 

академічної доброчесності в соцмережах, власних блогах і сайтах. 

  



 

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ПРОЦЕДУРИ ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ 

ДОБРОЧЕСНОСТІ  

 

2.1. Основні процедури дотримання академічної доброчесності   

 Законами України «Про освіту» та «Про фахову передвищу освіту» передбачені 

такі вимоги до дотримання принципів академічної доброчесності під час виконання 

письмових робіт, конкурсних розробок тощо: 

 Посилання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

     Дотримання норм законодавства про авторське право та суміжні права; 

 Контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти; 

 Об'єктивне оцінювання результатів навчання.  

 

2.2. Компетентності викладача, необхідні для ефективного навчання 

академічного письма  

Насамперед потрібно вдосконалювати власну кваліфікацію в питаннях 

сучасного академічного письма. Зокрема, власним прикладом демонструвати 

роботу з джерелами, посилатися на них, озвучувати першоджерела під час 

проведення заняття, вводити короткі завдання щодо роботи з якісними науковими 

джерелами. Варто розуміти поняття, як-от: академічний, освітній, науковий текст. 

Без володіння ними студенти не зможуть уникнути явищ, як-от: помилки 

цитування, академічний плагіат тощо. 

Академічний (освітній, освітньо-науковий, науковий) текст — текстова, 

ілюстративна публікація, твір або інший об’єкт інтелектуальної власності, що 

створюється в процесі освітньої (освітньо-творчої) або наукової (науково-технічної) 

діяльності, зокрема, але не виключно, для вступу на навчання, виконання вимог 

освітньої програми чи її окремих компонентів, проходження атестації, присвоєння 

(присудження) кваліфікації, наукового ступеня (ступеня доктора мистецтв), 

педагогічного, ученого або іншого звання, участі в конкурсі, фіксування та 

оприлюднення наукових (науково-технічних) результатів, здійснення навчально-

методичної діяльності. 

Навчання академічного письма має починатися із запобігання прямого 

академічного плагіату в дослідницьких роботах. Для цього педагогам варто 

опанувати, зокрема, такі компетентності:  

 розуміти спільне та відмінне між поняттями «плагіат» (стаття 50 Закону 

України «Про авторське право і суміжні права») і «академічний плагіат» (стаття 42 

Закону України «Про освіту»): закон про авторське право захищає форму твору 

(перефразування тексту може бути розцінене як оригінальний твір, відсутність 

плагіату), тоді як ключове в понятті «академічний плагіат» — відтворення 

наукових (творчих) результатів інших осіб без належного посилання та 

перефразування тексту без посилання на джерело є різновидом академічного 



плагіату; 

 розуміти, що академічний плагіат — це феномен, інтерпретація якого 

залежить від академічних традицій і культурного контексту. Окрім того, є чимало 

пограничних випадків, які можна розцінювати і як академічний плагіат, і як його 

відсутність (зокрема такою ситуацією можуть бути помилки в посиланнях на 

джерела). Для уникнення таких випадків у викладанні сьогодні необхідно 

орієнтуватися на запровадження мінімальної рамки тлумачення змісту 

академічного плагіату відповідно до статті 42 Закону України «Про освіту»; 

 знати про основні причини академічного плагіату; 

 уміти планувати та проводити заходи, що ефективно допомагають 

уникати плагіату, наприклад: передбачати опрацювання унікальних даних; давати 

завдання на опрацювання джерел із високим ступенем деталізації того, які джерела 

необхідно вивчити і як саме ними скористатися ; 

 уміти виявляти випадки плагіату; 

 складати завдання й екзаменаційні білети так, щоб завдання не 

орієнтували студентів на використання плагіату, наприклад, застосовувати у 

формулюванні завдань дієслова з вищих щаблів таксономії Блума; формулювати 

завдання, що допускають використання будь-яких джерел і перевіряють розуміння 

матеріалу та здатність використовувати інформацію для вирішення конкретних 

завдань тощо. 

2.3. Вимоги до письмових робіт студентів  

Письмові роботи, зокрема, есеї, реферати, лабораторні роботи, статті, 

науково-дослідницькі проєкти, мають відповідати таким вимогам: 

 мати чітку структуру, що відповідає формату роботи (есей, реферат, лабораторна 

робота); 

 містити чітке розмежування власних думок і цитат, використаних для їх 

унаочнення, підтвердження; 

 бути написаними відповідно до вимог чинного правопису; 

 відображати результати власних досягнень студента; 

 коректно відображати отриману інформацію (зокрема, результати розрахунків, 

статистичних даних, цитати з літературних творів). 

2.3.1.Додаткові вимоги до студентських конкурсних науково-дослідницьких 

робіт  

 Роботи , що подають на конкурс, мають відповідати певним критеріям. 

Вимоги до студентських конкурсних науково-дослідницьких робіт 

1. Допустимий відсоток плагіату в конкурсних роботах — не більше ніж 3% (тут 

і далі йдеться про академічний плагіат, підтверджений не лише автоматичною 

перевіркою, а й експертною оцінкою). 

2. Допустимий відсоток самоплагіату — не більше ніж 33% (за умови повної 

відсутності посилань на попередню роботу, якщо в тексті є хоча б одна згадка про 

попереднє дослідження, така робота має передаватися на додатковий експертний 

розгляд). 



3. Відповідність структури й змісту роботи заявленій темі. 

4. Наявність унікального дослідження, самостійно проведеного текстового 

аналізу, експерименту, розрахунків, опитування тощо. 

5. Наявність чітко розробленого наукового апарату (має охоплювати 

актуальність, мету, завдання, огляд наукової літератури з теми, предмет й об’єкт, 

основні методи дослідження, наукову новизну). 

6. Чітке розмежування власних думок і поглядів науковців, згаданих у роботі. 

7. Відповідність висновків меті та завданням дослідження. 

8. Правильне наукове оформлення посилань і наукових джерел у списку 

літератури. 

Педагогічні керівники, а також юні науковці, які беруть участь у конкурсі, 

мають розуміти, що абсолютно всі роботи проходять обов’язкове рецензування та 

автоматичну перевірку на плагіат. Жодна робота, у якій було зафіксовано 

порушення норм академічної доброчесності, не може претендувати на призове місце 

в цьому конкурсі. Студенти та їхні керівники можуть звернутися за роз’ясненнями із 

цього питання й отримати рекомендації щодо виправлення подібних помилок у 

подальшій дослідницькій діяльності.  

2.3.2. Вимоги до процедур захисту студентських конкурсних науково-

дослідницьких робіт  

Захист науково-дослідницьких робіт має здійснюватися з урахуванням 

принципів академічної доброчесності: 

 усі роботи, які надходять на конкурс, оцінюють за чітко розробленими вимогами; 

 заочне оцінювання робіт, оцінювання постерів і виступів на конференції здійснює 

кваліфіковане журі. До його складу не можуть входити наукові та педагогічні 

керівники робіт конкурсантів; 

 оцінюють лише ті матеріали, які було подано на конкурс. Після прийому робіт та 

їх заочного оцінювання студент не може надати журі на розгляд нову редакцію 

роботи; 

 якщо захист наукової роботи проводиться дистанційно, учасник має виступати 

перед членами журі з увімкненою камерою; 

 у разі виникнення будь-яких технічних проблем учасник конкурсу може 

звернутися до технічного секретаря секції та отримати від нього кваліфіковану 

допомогу, передбачену процедурою проведення конкурсу; 

 під час наукової конференції та постерного захисту ведуть відеозапис; 

 неприпустимим є втручання педагогічних керівників, батьків та інших осіб до 

процедури постерного захисту та наукової конференції. Це є підставою для 

дискваліфікації учасника, позбавлення його права на отримання призового місця. 

2.4. Прийоми навчання студентів належного академічного письма  

Опанування навичок академічного письма є однією з важливих умов 

дотримання академічної доброчесності. Вирішення цього завдання краще починати 

із самостійних письмових робіт, що студенти виконують у формі: 

 есею; 



 короткої доповіді; 

 презентації; 

 реферату; 

 звіту практичної роботи. 

Студенти І-ІV курсів можуть бути залучені до написання невеликих науково-

публіцистичних статей. Важливо, щоб такі роботи виконувалися під керівництвом 

викладачів, науковців. Допускається написання статей у співавторстві з 

педагогічними керівниками. 

На прикладі цих робіт студенти опановують основні принципи та базові 

навички академічного письма: 

 робота з джерелами інформації та оформлення переліку використаних джерел; 

 структурування тексту; 

 виокремлення цитат та оформлення коректних покликань на джерела в тексті 

роботи; 

 розмежування власної дослідницької позиції та позиції вчених, чиї праці були 

процитовані в роботі. 

Для покращення навичок принципи академічного письма варто запровадити з 

усіх предметів (дисциплін) навчання, які передбачають подібні письмові роботи для 

здобувачів освіти. 

2.4.1. Виконання студентами науково-дослідницьких і конкурсних робіт  

Дотримання принципів академічної доброчесності під час виконання письмових 

робіт можливе лише за тих умов, коли студенти добре розуміють вимоги до них та 

принципи оцінювання. 

Їх заздалегідь має роз’яснити викладач, керівник секції або ж технічний 

секретар секції (під час проведення конкурсу-захисту). Відповідальна особа має 

певні зобов’язання. 

Відповідальна особа зобов'язана 

1. Надати зрозумілу інформацію про правила академічного письма й вимоги до 

виконання науково-дослідницьких робіт; 

2. Прописати політику щодо академічного плагіату; 

3. Переконатися, що вимоги до завдання й критерії його оцінювання було 

належно пояснено; 

4. Розібрати з студентами вимоги до наукових робіт (обсяг, стиль циту-

вання, допустима кількість цитат, правила оформлення тощо); 

5. Розробляти нестандартні, творчі завдання, оновлювати їх щорічно;  

6. Давати приклади готових робіт; 

7. Обговорювати приклади якісного й неякісного академічного письма; 

8. Упродовж роботи проводити щонайменше одну проміжну перевірку 

чорнового варіанта роботи або структурувати виконання роботи в часі з 

проміжними перевірками кожного етапу її підготовки. 

Особливу увагу під час підготовки студентів до написання науково-

дослідницьких робіт треба приділити питанням академічного плагіату. 



Педагогічний керівник мас роз’яснити суть цього поняття, особливості та причини 

його неприпустимості, закцентувати на цінності набуття нових знань, перевагах 

дотримання принципів академічної доброчесності. Рекомендується присвятити 

окреме заняття розбору видів академічного плагіату й способів їх уникнення. Слід 

надати студентам приклади правильно виконаних робіт та пояснити, чим саме вони 

відрізняються від тих досліджень, де було зафіксоване академічне шахрайство. 

2.5.Компетентності з академічної доброчесності, що їх має набути студент 

2.5.1. Базові компетентності , якими потрібно володіти студентам для 

створення якісних письмових робіт, проведення наукових досліджень, 

складання вступних іспитів . 

Для успішного виконання письмової роботи студент має вміти: 

 шукати, обирати й оцінювати якість джерел; 

 робити нотатки, завжди зазначаючи джерело; 

 виділяти головні думки в тексті; 

 підсумовувати текст й ідеї; 

 перефразовувати чужі думки своїми словами стисло, детально, без зміни змісту 

цих думок; 

 правильно описувати посилання на джерело; 

 правильно цитувати; 

 знати про форми академічного плагіату та способи запобігання йому; 

 формулювати та чітко висловлювати власні думки; 

 знати структуру академічного тексту; 

 уміти виокремити цитати у власному тексті. 

2.5.2. Компетентності з академічної доброчесності, що їх потрібно набути юним 

науковцям  

Студенти, які надалі планують здобувати вищу освіту, продовжувати свій 

шлях у науці й технічній творчості, під час навчання в коледжі мають навчитися: 

 діяти в професійних і навчальних ситуаціях із позицій академічної доброчесності; 

 самостійно виконувати навчальні завдання; 

 коректно покликатися на джерела інформації в разі запозичення ідей, тверджень, 

відомостей; 

 усвідомлювати значущість норм академічної доброчесності; 

 оцінювати приклади людської поведінки відповідно до норм академічної 

доброчесності; 

 давати моральне оцінювання власним вчинкам, співвідносити їх із  моральними й 

професійними нормами; 

 аналізувати власну поведінку в різних життєвих ситуаціях; 

 висловлювати судження про роль і значущість доброчесної поведінки в 

навчальній діяльності й житті людини й суспільства; 

 демонструвати взаємоповагу, ввічливість і доброзичливість як необхідні умови в 

академічній діяльності; 

 демонструвати негативне ставлення до виявів академічної недоброчесності.  



 

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ 

АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В РОБОТАХ СТУДЕНТІВ 

 

3.1. Ознаки встановлення порушень принципів академічної доброчесності 

Феномен академічної нечесності (недоброчесності, недобросовісності, 

шахрайства) є багатогранним і може набувати різних виявів. Він завдає нищівного 

удару якості освіти, якості студентських робіт, репутації закладу й педагогів, 

формуванню морально-етичних цінностей студентів. Академічне шахрайство 

породжує недовіру до молодих фахівців, знижує світовий рейтинг українських 

закладів освіти, робить їх випускників неконкурентоспроможними на ринку праці. І 

це лише деякі з глобальних наслідків. Саме тому всі учасники освітнього процесу 

мають бути зацікавлені в боротьбі з академічним шахрайством. Для цього їм 

потрібно розуміти не лише основні ознаки цього явища, а й методи боротьби з ним. 

Відповідальний підхід до цього завдання дасть змогу сформувати в майбутніх 

випускників базові компетенції з академічної доброчесності. Для цього важливо 

розуміти ознаки основних форм її порушення та вміти з ними працювати. 

3.1.1. Виявлення академічного плагіату в науково-дослідницьких роботах  

Це найбільш поширена форма академічного шахрайства. Вона визначається як 

привласнення результатів інтелектуальної праці інших осіб і видання її результатів 

за власні дослідження. Типовими виявами академічного плагіату є: 

 дослівне запозичення текстових фрагментів без оформлення їх як цитат із 

посиланням на джерело (в окремих випадках некоректним вважають навіть 

використання одного слова без посилання на джерело, якщо це слово 

використовують в унікальному значенні, наданому цим джерелом); 

 використання інформації (факти, ідеї, формули, числові значення, примітки 

тощо) з джерела без посилання на це джерело; 

 перефразування тексту джерела у формі, що є близькою до оригінального 

тексту, або наведення узагальнених ідей, інтерпретацій чи висновків із певного 

джерела без посилання на це джерело; 

 переклад наукового тексту без посилання на першоджерело. 

За результатами проєкту «Академічна культура українського студентства: 

основні чинники формування та розвитку» було сформульовано такі види 

плагіату: 

 дослівний плагіат; 

 мозаїчний плагіат; 

 неадекватне перефразування; 

 відсутність посилань на прямі цитати; 

 згадування джерела без посилання; 

 рерайт; 

 створення суміші власного й запозиченого тексту без належного цитування 

джерел; 



 копіювання чужої наукової роботи чи декількох робіт й оприлюднення 

результату під своїм ім’ям; 

 списування письмових робіт інших студентів; 

 фальсифікація (вигадування тих чи тих, наприклад, статистичних, 

показників із подальшим зазначенням їх у власній роботі); 

 реплікація; 

 републікація. 

До академічного плагіату зараховують використання теоретичних викладок 

зі статей, монографій, підручників, у яких містяться посилання на інші 

першоджерела без зазначення того тексту, з якого ці фрагменти було взято 

безпосередньо. Це є подвійним порушенням: з одного боку, маємо тут 

академічний плагіат, а з іншого — фабрикацію даних (оскільки за такого пору-

шення автор наводить у тексті цитати з тих матеріалів, які він безпосередньо не 

досліджував). 

Щоб установити подібні випадки академічного шахрайства, педагогічний 

керівник під час попередньої перевірки роботи має: 

 детально ознайомитися з джерелами написання наукової роботи. 

Проаналізувати текст, зіставляючи цитати зі списком літератури. Особливу увагу 

варто звернути на цитування літератури, книжок, які молодому досліднику з тих 

чи тих причин важко знайти у вільному доступі в інтернеті або бібліотеці 

(йдеться про рідкісні вузькоспеціалізовані видання, стародруки, іншомовні 

джерела); 

 під час перевірки роботи звернути увагу на прізвища дослідників, 

яких згадує автор. Занепокоєння має викликати цитування науковців, праці яких 

не наведено в списках джерел. Зазвичай такі фрагменти студенти беруть зі статей, 

рефератів, авторефератів, дисертацій, курсових й інших видів письмових робіт, 

розміщених у мережі. Практика показує, що саме такі вставки дають значну 

частину збігів під час перевірки на плагіат; 

 перевірити текст на наявність неузгоджених мовних елементів, 

стилістичні та синтаксичні помилки. Вони можуть свідчити про спотворення 

тексту для його унікалізації. Подібні огріхи, також характерні для машинного 

перекладу текстів. 

  За можливості текст науково-дослідницької роботи слід перевірити за 

допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. В Україні ліцензованою 

програмою для вирішення подібних завдань є Unichek. Необхідно пам'ятати , що 

аналіз тексту цією програмою є підставою для подальшого його переогляду, але не 

до звинувачення студента в академічному плагіаті. 

  Під час виявлення академічного плагіату педагогічний керівник має провести 

з студентом роз'яснювальну бесіду, повідомити про факт академічного шахрайства у 

тому випадку, якщо відсоток академічного плагіату не перевищує 20% та стосується 

лише теоретичної частини дослідження, така робота може бути швидко 

доопрацьована. Передусім мають бути наведені всі джерела інформації та 



корективні посилання. 

  Якщо академічний плагіат виявлено в практичній частині роботи, або він 

становить понад 20% дослідження, педагогічному керівнику варто відкликати 

роботу з конкурсу та спрямувати на серйозне доопрацювання. У таких випадках слід 

надати студенту додаткові консультації з академічного письма. Також варто із 

молодим дослідником переглянути методичні рекомендації із цього питання й 

записи семінарів із теми.  

Якщо педагогічний керівник виявить факт академічного шахрайства після 

подання роботи на конкурс, її варто добровільно відкликати. Якщо плагіат виявлено 

в рефераті, есеї чи іншій формі письмової роботи, викладач має право анулювати 

оцінку за неї, спрямувати студента на перескладання змістового модуля, підготовку 

нового есею або реферату (на його розсуд). 

  Під час установлення факту академічного плагіату в студентській роботі журі 

має право зняти її з конкурсу, дискваліфікувати учасника, винести усне 

попередження та позбавити роботу права отримання призового місця.  

3.1.2. Виявлення помилок цитування  

Академічний плагіат і самоплагіат необхідно відрізняти від помилок 

цитування. Це явищ можна визначити за такими особливостями: 

 відсутність лапок під час використання текстових фрагментів, запозичених з 

інших джepeл за наявності коректного посилання на це джерело; 

 незбіг номера джерела в посиланні з номером, наведеним у списку літератури; 

 неправильне оформлення посилання (неточна послідовність наведення 

номера джерела  сторінок, на яку покликається автор роботи, відсутність 

інформації про сторінки тощо), й ускладнює пошук джерела. 

Помилки цитування хибно вважають менш суттєвим порушенням академічної 

доброчесності. Іноді їх розглядають як різновид академічного плагіату. Варіантом 

такого порушення є подання всієї публікації чи її оглядової частини у вигляді 

набору фрагментів, запозичених із різних джерел. Водночас не завжди ці 

фрагменти коректно оформлено, навіть якщо вони є прямим цитуванням. Іноді в 

таких текстах бувають переплутані посилання. Частими є помилки в прізвищах 

авторів, назвах і вихідних даних видань, що ускладнює чи унеможливлює пошук 

джерел та їх опрацювання наукометричними системами. Іноді є підстави 

припускати, що помилки цитування зроблено свідомо для обґрунтування 

авторитетом наведених джерел ідей, думок, числових даних тощо, яких насправді 

немає в цих джерелах. Також, «помилки» можуть бути зумовлені намаганням 

приховати справжні джерела інформації. 

Помилки цитування є порушенням академічної етики, оскільки в сучасних 

умовах вони принаймні призводять до викривлення наукометричних показників 

інших науковців і наукових видань, тим самим порушують права справжніх 

авторів. 

В окремих випадках невизначеним є питання щодо необхідності чи 

відсутності посиланню джерела «загальновідомих» знань. Це поняття є 



неоднозначним і залежить від обставин. 

Стаття 10 Закону «Про авторське право і суміжні права» встановлює, що 

плагіатом не є оприлюднення таких об’єктів: 

 повідомлень про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної 

прес-інформації; 

 творів народної творчості (фольклору); 

 виданих органами державної влади в межах їх повноважень офіційних 

документів політичного, законодавчого, адміністративного характеру (законів, 

указів, постанов, судових рішень, державних стандартів тощо) та їх офіційних 

перекладів; 

 державних символів України, державних нагород, символів і знаків органів 

державної влади, Збройних сил України та інших військових формувань, символіки 

територіальних громад, символів і знаків підприємств, установ та організацій (після 

їх офіційного затвердження); 

 грошових знаків; 

 розкладів руху транспортних засобів, розкладів телерадіопередач, 

телефонних довідників та інших аналогічних баз даних, що не відповідають 

критеріям оригінальності та на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, 

право особливого роду). 

  Також не є плагіатом опублікування анонімного твору чи його частини під 

власним іменем, оскільки в цьому випадку на анонімний твір авторське право не 

поширюється. Зазначимо, що останнє положення не поширюється на матеріали, 

опубліковані на інтернет-ресурсах без вказівки на автора. Під час роботи з такими 

джерелами треба робити коректні посилання на першоджерело (у цьому випадку — 

сайт). 

  Також до загальновідомих зараховують знання, наведені в багатьох (5 та 

більше) джерелах. Але під час підготовки науково-дослідницької роботи на це не 

варто посилатися. Слід наводити коректні цитати із загальновідомих книжок, за 

необхідності звертатися до довідкової літератури. 

  Для виявлення помилок цитування педагогічному керівнику необхідно 

перевірити посилання в роботі та зіставити їх зі списком літератури. Про їх 

наявність слід повідомити студента й зобов’язати скоригувати помилки перед 

поданням роботи на конкурс-захист. 

  Робота, у якій членами журі були зафіксовані помилки цитування, отримає 

невисокі бали за заочного оцінювання. Студенту буде винесено усне попередження. 

3.1.3. Виявлення самоплагіату  

Окремим типом порушення академічної доброчесності є самоплагіат. Його 

треба відрізняти від академічного плагіату, оскільки автор може не використовувати 

результати чужих досліджень взагалі і, відповідно, не посилатися на інших 

науковців. Водночас самоплагіат не можна вважати меншим порушенням 

академічної доброчесності, оскільки він спотворює наукові результати роботи. 

Ознаками самоплагіату є: 



 повторна публікація письмової роботи без змін або з незначними змінами; 

 подання однієї й тієї самої роботи на дві секції одночасно (без суттєвих змін); 

 використання в роботі попередньо опублікованих даних баз належного 

посилання, змішування нової та старої інформації, повторний аналіз раніше 

оприлюднених даних. 

Для встановлення факту самоплагіату педагогічному керівнику необхідно 

зіставити роботи студента за поточний і попередній рік (особливо важливо це 

зробити в тих випадках, коли молодий науковець продовжує участь в конкурсі), 

вибрати однакові фрагменти, місця, де дослідник розглядає той самий матеріал, але 

під іншим ракурсом.  

Установлення факту самоплагіату під час заочного оцінювання роботи 

членами журі є підставою для зниження оцінки за критеріями, як-от: наукова 

новизна, правильність оформлення. Голова журі при виявлені такого порушення 

може зробити усне зауваження учаснику конкурсу. 

3.1.4. Установлення факту фабрикації даних  

Фабриковані дані можна наводити разом зі справжніми, аби приховати факт 

порушення академічної доброчесності. Нерідко до такого прийому вдаються в тих 

випадках, коли справжніх результатів експериментів, розрахунків, емпіричних 

досліджень недостатньо для обґрунтування потрібних висновків. 

Спираючись на аналіз робіт, можна визначити такі різновиди фабрикації: 

 наведення в роботах вигаданих чи неперевірених даних, зокрема 

статистичних, результатів експериментів, розрахунків чи емпіричних досліджень, 

фотографій, аудіо- та відеоматеріалів тощо; 

 посилання на вигадані джерела інформації або навмисне посилання не на 

справжнє джерело; 

 приписування іншим особам текстів, думок чи ідей, яких вони не 

висловлювали чи не публікували. 

Щоб виявити факти фабрикації в науковій роботі, керівнику необхідно 

зробити таке. 

1. Переглянути дані, наведені в роботі за результатами розрахунків, експериментів, 

емпіричних досліджень. Проаналізувати їх коректність і доцільність, відповідність 

темі, меті й завданням дослідницького проєкту. З’ясувати, чи мав студент реальну 

можливість здійснити подібне дослідження (особливо на це слід звернути увагу, 

якщо для дослідження необхідне складне обладнання, реагенти). 

2. Перевірити відео- та фотоматеріали, додані до роботи (зокрема, наведені в 

додатках). 

3. За необхідності переглянути чернетки студента, нотатки, зроблені під час 

виконання дослідження. 

4. У разі сумнівів щодо достовірності даних експерименту, розрахунків тощо варто 

виконати їх повторно й зіставити з попередніми результатами дослідження. 

У разі встановлення факту фабрикації в письмових роботах керівник має 

відкликати роботу з конкурсу. Якщо подібне порушення академічної доброчесності 



буде зафіксовано членами журі, роботу буде знято з конкурсу. 

Аби запобігти фабрикації даних у науково-дослідницьких роботах, необхідно 

контролювати виконання студентом практичних досліджень і за необхідності 

надавати йому методичну допомогу. Слід акцентувати на тому, що в науковій 

роботі висновки мають підпорядковуватися отриманим результатам дослідження, а 

не навпаки. 

3.1.5. Установлення факту фальсифікації даних  

Фальсифікація — це свідоме викривлення даних, отриманих під час 

самостійних розрахунків, проведення експериментів тощо, або інформації, 

оприлюдненої в інших джерелах. Зазвичай до такого порушення академічної 

доброчесності студенти вдаються за отримання небажаних результатів практичної 

роботи. Використання фальсифікованих даних у роботі призводить до викривлення 

її результатів, знецінення дослідження. Це грубе порушення наукової етики. 

Для виявлення фальсифікації даних під час перевірки робіт викладачу 

потрібно діяти так: 

 зіставити результати дослідження з метою та завданнями; 

 перевірити дані, отримані за допомогою розрахунків, експериментів, 

опитування й інших досліджень; 

 переглянути інформацію, наведену за іншими джерелами (зокрема, наведені 

розрахунки та результати чужих експериментів). 

У разі виявлення актів фальсифікації в роботі її необхідно добровільно 

відкликати з конкурсу та переробити, використовуючи коректні дані. Це також 

стосується статей, рефератів, есеїв й інших форм письмових робіт. 

Викриття фальсифікації під час експертної оцінки науково-дослідницьких 

робіт є підставою для дискваліфікації учасника конкурсу й усного попередження 

наукового й педагогічного керівників. 

3.1.6. Протидія списуванню  

Факт списування може бути встановлений експертами під час заочного 

оцінювання, проведення постерного захисту, а також наукової конференції. Його 

виявами є: 

однакові або дуже близькі за змістом роботи; 

отримання допомоги від третіх осіб (зокрема, викладачів і батьків) під час 

захисту та підготовки питань до інших учасників конкурсу. 

У Коледжі ознаками списування також є несамостійне виконання завдань на 

контрольних роботах, здавання не свого варіанта письмової роботи (у випадках, 

коли передбачено кілька варіантів завдань), використання системи прихованих 

сигналів (звукових, жестових тощо). 

Списування вважається грубим порушенням академічної доброчесності. 

Установлення факту списування під час захисту науково-дослідницьких робіт є 

підставою для дискваліфікації учасника конкурсу та усного попередження 

наукового та педагогічного керівників. 

3.1.7. Установлення факту обману  



Цей тип порушення академічної доброчесності використовують для 

приховування факту несамостійного виконання науково-дослідницької роботи. 

Визначають такі форми обману: 

 подання як результатів власної праці робіт, виконаних на замовлення іншими 

особами, або робіт, щодо яких справжні автори надали згоду на таке використання; 

 здавання або представлення різними особами робіт з однаковим змістом; 

 проходження процедур контролю знань підставними особами; 

 симуляція погіршення стану здоров’я, хвороби для уникнення контрольних 

заходів. 

Для викриття обману щодо справжніх результатів науково-дослідницької 

діяльності педагогічним керівникам  рекомендується діяти певним чином . 

Викриття обману під час захисту науково-дослідницьких робіт є підставою 

для дискваліфікації учасника конкурсу та усного попередження наукового та 

педагогічного керівників. 

Для викриття обману щодо справжніх результатів науково-дослідницької 

діяльності педагогічним керівникам рекомендується діяти так: 

1. Після отримання роботи на перевірку провести з студентом бесіду. Уточнити в 

нього, які проблеми виникли під час проведення дослідження, де та як було 

зібрано ним фактичний матеріал. 

2. За наявності сумнівів у самостійності виконання дослідження слід дати студенту 

додаткове завдання. Для перевірки знань можна використати короткі форми: 

есеї, письмові відповіді на питання, написання анотації.  

3. Під час постерного захисту та наукової конференції для запобігання обману 

проводиться ідентифікація кожного учасника за документом, що містить 

фотографію особи (паспортом, студентським квитком). 

3.1.8. Установлення факту необ'єктивного оцінювання  

Принципів академічної доброчесності мають дотримувати всі учасники 

освітнього процесу, зокрема, викладачі, наукові керівники робіт. Однією з основних 

форм порушення в цій царині є необ’єктивне оцінювання. У листі МОН від 

23.10.2018 № 1/9-650 визначено такі ознаки цього порушення: 

 свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів 

освіти; 

 невчасне повідомлення здобувачів освіти про систему оцінювання; 

 відсутність об’єктивних критеріїв оцінювання; 

 використання різних підходів і критеріїв під час оцінювання однотипних 

робіт, навмисне створення нерівних умов для різних здобувачів освіти тощо; 

 надання та/або отримання будь-яких необгрунтованих переваг в освітній, 

дослідницькій діяльності здобувачам освіти через родинні й інші неформальні 

зв’язки, застосування тиску на осіб, які приймають відповідні рішення . 

У випадках фіксації таких фактів студенти можуть звернутися зі скаргою до 

керівництва Коледжу. У цій скарзі вони мають детально описати ситуацію та 

зазначити, які саме письмові роботи були необ’єктивно оцінені. 



3.2. Процедури виявлення та встановлення фактів порушення академічної 

доброчесності  

Факт порушення академічної доброчесності визначає Комісія з питань 

академічної доброчесності відповідно до вимог Закону України «Про освіту», «Про 

фахову передвищу освіту» та внутрішніх наказів закладу,  у якому виявлено факт 

порушення академічної доброчесності. 

Особа, яку звинувачують у порушенні нею академічної доброчесності, має 

такі права: 

 ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту 

порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження; 

 особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або 

відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів 

порушення академічної доброчесності; 

 знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про 

встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення за це 

порушення до академічної відповідальності; 

 оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності в органі, 

уповноваженому розглядати апеляції, або в суді. 

 

 

 

 

  



РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ АКАДЕМІЧНОЇ 

ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 

3.1. Профілактика порушення академічної доброчесності в 

Ковельському фаховому медичному коледжі. 

Базове розуміння аспектів академічної доброчесності кожен студент отримує в 

закладі освіти. Саме тому так важливо систематично проводити профілактичні 

заходи щодо уникнення списування, плагіату й інших форм порушень. Для цього 

викладачі та наукові керівники: мають визначити, із яких причин студент у науково-

дослідницькій роботі може вдатися до плагіату й інших форм порушення 

академічної доброчесності. 

Серед найпоширеніших факторів варто назвати такі: 

 брак мотивації, виконання роботи не з особистого наукового інтересу, а заради 

призового місця на конкурсі, оцінювання або отримання інших преференцій у 

навчанні; 

 некоректне формулювання теми, предмета й об’єкта дослідження, 

неправильний вибір джерел. Постановка занадто складних для молодого дослідника 

завдань; 

 відсутність культури цитування, навичок академічного письма; 

 знецінення оригінальних думок. Студенту вони можуть здаватися недолугими, 

погано сформульованими, примітивними порівняно з вивіреними твердженнями 

відомих науковців; 

 брак часу на виконання дослідження. Така проблема може виникати, якщо 

студенту на написання роботи відводиться всього 4—6 тижнів. Цього недостатньо 

для фахового опрацювання теоретичного матеріалу, виконання експериментів, 

проведення опитування тощо. 

Нерідко студенти вдаються до списування, академічного плагіату та 

самоплагіату через те, розуміють сутності цих явищ, не вважають їх грубими 

порушеннями, розцінюють як  технічні помилки. 

Стратегія упередження порушення академічної доброчесності 

1. Включення до освітніх, освітньо-професійних програм окремих 

компонентів або їх складників із питань дотримання академічної доброчесності й 

навичок академічного письма. 

2. Створення атмосфери академічної доброчесності. Проведення цільових 

заходів, присвячених цьому питанню: конференцій, круглих столів, квестів тощо. 

Популяризація принципів академічної доброчесності серед студентів і батьків. 

3. Поширення комплексу рекомендацій щодо боротьби з плагіатом: 

пам’ятка для студентів із запобігання плагіату, керівництво для викладачів із 

профілактики студентського плагіату, схема дій персоналу закладу освіти щодо 

боротьби з плагіатом тощо. 

4. Моніторинг громадської думки: анонімне опитування здобувачів освіти 

щодо наявності/браку порушень академічної доброчесності. 



Аби ці заходи дали очікуваний результат, їх необхідно проводити 

систематично. Важливо, щоб критерії наукової доброчесності враховували під час 

оцінювання кожної письмової роботи. У цих випадках у закладі освіти не має 

толеруватися добровільне списування й інші форми допомоги студентів одне 

одному, не передбачені формою перевірки знань. 

4.2. Створення атмосфери академічної доброчесності в Коледжі.  

Створення атмосфери академічної доброчесності в закладі передусім 

зумовлюється ставленням до принципів академічної доброчесності в педагогічному 

колективі. Важливо забезпечити розуміння всіма учасниками освітнього процесу, 

насамперед педагогічними працівниками, сутності академічної доброчесності, вимог 

законодавства й внутрішніх нормативних документів із цих питань, основних видів 

порушень, зразків правильної поведінки в ситуаціях, які можуть призводити до 

порушень. 

Для цього варто використовувати інструменти та заходи, як-от: 

 курси підвищення кваліфікації викладачів із питань академічної 

доброчесності, які можуть зараховуватися як частина планових заходів із 

підвищення кваліфікації; 

 самоосвіта викладачів із подальшим контролем результатів навчання; 

 лекції, презентації, тренінги, семінари із запрошенням фахівців; 

 обмін досвідом тощо. 

Головними питаннями в навчанні академічної доброчесності мають бути: 

 поняття академічної доброчесності та переваги доброчесної поведінки; 

 основні та деталізовані види порушень академічної доброчесності, способи їх 

ідентифікації, розмежування суперечливих випадків; 

 інструменти й процедури перевірки академічних творів на плагіат, способи 

виявлення інших порушень академічної доброчесності; 

 методи навчання здобувачів освіти академічної доброчесності; 

 інструменти та способи мотивування студентів до доброчесної поведінки; 

 норми законодавства, вимоги внутрішніх нормативних документів із питань 

академічної доброчесності, визначені закладом освіти методи запобігання 

порушенням, види академічної відповідальності й процедури розгляду справ про 

порушення академічної доброчесності; 

 вивчення та запровадження практик із забезпечення академічної 

доброчесності; 

 правила академічного письма та методи навчання здобувачів освіти 

академічному письму в застосуванні до конкретних навчальних дисциплін; 

 створення та використання ефективних методів об’єктивного оцінювання 

результатів навчання здобувачів освіти. 

Після проведення навчання заклади освіти мають забезпечити дотримання 

педагогічними працівниками встановлених правил і процедур із питань академічної 

доброчесності. Для цього потрібне послідовне застосування регуляторних 

документів. Водночас варто враховувати, що суворе дотримання відносно м’яких 



норм є більш ефективним способом формування академічної доброчесності, ніж 

установлення суворих норм, які виконуватимуться вибірково .  
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