
2. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Питання для самоконтролю:
1. Що розуміється під поняттям «академічна доброчесність»?
2. Чому академічна доброчесність є запорукою якісної вищої освіти?
3. Що таке академічна нечесність?
4. Які існують методи запобігання академічної нечесності?
5. Що таке Етичний кодекс ученого?

Завдання 1. Прочитайте запропонований фрагмент тексту. Подайте власне 
потрактування термінологічного словосполучення «академічна чесність». Оприлюдніть 
своє бачення проблеми і можливі шляхи її розв’язання з позицій представника 
університетської спільноти.

Серйозні проблеми з етикою, ціннісними настановами, культурою мислення і 
поведінки, що проявляються на усіх рівнях суспільного життя є підставою для зростання 
уваги та усвідомлення необхідності практичних дій в сфері утвердження академічної 
чесності в системі освіти України. Чесність не може вижити в атмосфері, в якій нечесність 
не тільки толерується, але й вітається. Навіть найкращі, інтелектуально незалежні 
студенти можуть бути дезорієнтовані і страждати в деморалізованому оточенні, коли вони 
бачать, що успіху в навчанні та дослідженні легше досягти шляхом обману, ніж чесною 
працею. Відданість академічній чесності має принципово важливе значення для будь-
якого відкритого і демократичного суспільства. Вона вимагає, щоб студент, викладач, 
дослідник почували себе абсолютно вільними від руйнівного впливу академічної корупції 
та консерватизму. 

Тільки у такій атмосфері відкритого і чесного висловлення своїх думок можна досягти 
реального інтелектуального і матеріального прогресу. Проте, академічна доброчесність 
передбачає не тільки академічну свободу, але й відповідальність за кожне висловлене 
судження, оцінку, будь-який здійснений людиною вчинок. Вона забезпечує отримання 
якісних знань і пропонує свого роду модель мікро-суспільства відкритого типу, здатну 
суттєво впливати на макро-світ. 

Увага до цих питань зумовлена також усвідомленням низької довіри до українських 
інститутів освіти та скепсису щодо їхньої якості на міжнародному рівні. Такий стан справ 
породжений широкою практикою корупційних стосунків в академічному середовищі та 
знеціненням питомої ваги суверенності університету. Реально протистояти йому можна 
лише тоді, коли в цей процес послідовно, крок за кроком буде включатися все більше 
людей, які зрозуміють, що це під силу кожній людині; потрібно лише це усвідомити та 
мобілізувати власні морально-вольові якості.

Модернізація української освіти висуває сьогодні на перший план потребу ретельного 
переосмислення тієї унікальної реальності, якою є навчальний заклад. Діяльність 
академічного співтовариства може бути ефективною тільки в тому випадку, якщо вона 
спирається на певний комплекс цінностей, які об`єднають дуже різних осіб в одну 
команду і надають сенсу їхній спільній діяльності. Академічна чесність в цій ситуації 
суттєво впливає на формування спільних підходів до організації праці, визначення 
посадових компетенцій та довіри, процедур прийняття рішень, сприйняття та розв’язання 
конфліктів тощо. Університет, артикулюючи через своїх вихованців етичні та раціональні 
критерії, покликаний вносити розумність та моральність у людське життя (Дойчик М. 
Академічна чесність: данина моді чи життєва необхідність? Академічна чесність як 
основа сталого розвитку університету / за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. Київ ; 
Таксон, 2016. С.94–95).



Завдання 2. Висловіть власні міркування щодо необхідності формування серед так 
званої вітчизняної академічної спільноти академічної грамотності й академічної 
доброчесності.

Завдання 3. Уважно прочитайте запропоновані витлумачення поняття «академічна 
грамотність». Піддайте їх критичному аналізові. Яке з них, на Вашу думку, найбільш 
адекватно відображає сутність актуалізованого поняття?

Академічна грамотність – це здатність транслювати академічний письмовий дискурс 
на базі іншомовних професійно орієнтованих академічних текстів, критично мислити, 
підвищувати свою самоосвітню компетентність із навчальною і професійною метою (Н. 
Смирнова).

Академічна грамотність – це сукупність знань, умінь і компетентностей, тобто 
система комплексних предметних компетентностей, пов’язаних із передачею певних 
знань (Й. Кубота, Н. Кітані).

Академічна грамотність – система знань та комплексного розвитку мовленнєвих 
компетентностей письма, читання, говоріння й аудіювання, необхідних для здійснення 
студентами ВНЗ України міжкультурної академічної комунікації японською мовою (О. 
Асадчих).

Завдання 4. Опрацюйте статтю 42 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 
2145-VIII (URL : https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-42.htm ). Виокремте інформацію, 
що безпосередньо стосується здобувачів освіти. Піддайте її критичному аналізові. 
Сформулюйте загальні правила дотримання академічної доброчесності, подайте власне 
витлумачення поняття «академічний етикет». Назвіть заходи, що сприятимуть 
дотриманню принципів академічної доброчесності, попередженню й виявленню плагіату.

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. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та 
науковими працівниками передбачає: – посилання на джерела інформації у разі 
використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
– надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела 

використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
– контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
– об’єктивне оцінювання результатів навчання.
3. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
– самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

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

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

– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
– надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.
4. Порушенням академічної доброчесності вважається:
– академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) 
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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 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.

5. 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.
6. 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.
7. 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 їхньої відповідальності.

8. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності 
визначається уповноваженим колегіальним органом управління закладу освіти з 
урахуванням вимог цього Закону та спеціальних законів.

Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення 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 її до 
академічної відповідальності;

– оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, 
уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

9. Форми та види академічної відповідальності закладів освіти визначаються 
спеціальними законами.

10. За дії (бездіяльність), що цим Законом визнані порушенням академічної 
доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в 
порядку, визначених законом.

Завдання 5. Опрацюйте «Положення про виявлення та запобігання академічного 
плагіату в наукових працях працівників Національного авіаційного університету»: 
https://nau.edu.ua/Quality%20Assurance_ukr/qadobrochesnist/28_05_2020/P_pro_plagiat_zkor
egovane.pdf). Висловіть власні критичні міркування. Які, на Вашу думку, суттєві моменти 
залишилися поза увагою авторів?
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