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НАУКОВИЙ СЕМІНАР  
на тему:  



1. Поняття академічної доброчесності 

2. Сутність та види плагіату 

3. Дотримання принципів академічної доброчесності: 

теоретичні та практичні аспекти 



Все, що люди повинні 

робити – це робити те, що 

їм цікаво, прямуючи за 

своєю власною інтуїцією 

та своїми власними 

ідеями. 

 

М. Фрідман 



 

 
 

Термін з лат. означає “довершений, 

повний, цілісний” 

 – “довершеність, повнота, 

цілісність” – означає такий психологічний 

стан людини, який характеризується її 

внутрішньою гармонією, стійкістю і 

послідовністю морального образу (Killinger, 

2010) 





 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; 

 надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані 

методики досліджень і джерела інформації. 

 

: https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-42.htm 
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Вам необхідно  
працювати в 

групі, ви 
повинні 

здійснювати 
пошук 

інформації 
разом… 

- не можна копіювати 
інформацію один у одного; 

- не можна подавати на 
оцінювання одну й ту ж 
саму роботу різним 
членами групи; 

- шляхи знаходження 
інформаційних матеріалів 
повинні бути різними у всіх 
членів групи. 



Вам кажуть 
наводити 

думки 
експертів, 

дослідників, 
науковців у 

різних сферах… 

- не можна вказувати 
інформацію без посилання 
на слова автора ідеї. 

Не просто повідомте про цих 
дослідників (науковців) та їх 
думки, а прокоментуйте ці 
думки, опишіть власну точку 
зору. 



Вам радять 
частіше 

звертатися до 
першоджерела… 

використовуйте власні слова, 
описуйте індивідуальну Вашу 
точку зору щодо того чи 
іншого питання у дослідженні, 
НЕ перефразовуйте інших 
науковців! 



«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» 

 

Закон України «Про освіту» (ст. 42, ч. 4) 

ВИЗНАЧЕННЯ 

АКАДЕМІЧНОГО 

ПЛАГІАТУ 



, відсутність будь-якого обману 
в навчальному процесі,  

, між здобувачем вищої освіти і 
науково-педагогічним працівником закладу 
вищої освіти, 

,  
  однієї сторони до іншої 

і навпаки,  
.  



 плагіат (у тому числі самоплагіат); 

 списування під час контрольних заходів; 

 придбання з наступним поданням як власних результатів 

навчальної та наукової діяльності; 

 академічне шахрайство; 

 фабрикація/фальсифікація; 

 надання відгуків/рецензій без належної експертизи; 

 псування/саботаж навчальної або наукової роботи інших 

осіб; 

 несправедливе співавторство; 

 пропонування/прийняття несправедливої винагороди; 

 конфлікт інтересів тощо.  

 

 

 



ВИДИ 

ПЛАГІАТУ 





 



 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 



 













 



 





1. Фальсифікація та фабрикація результатів дослідження 

2. Плагіат 

3. Приписування співавторів 

4. Дубльоване публікування 

5. Поділ публікації на більшу кількість  статей 

6. Автоплагіат та рециклювання текстів 

7. Взаємні (зворотні) цитування  споріднених колег 

8. Викривлене цитування 

9.    Невизнаний конфлікт інтересів   

10.  Порушення авторських прав власника 



Використання без надання обґрунтованого та належного 

пояснення або визнання автором чи джерелом 

оригінальної роботи іншої людини незалежно від того, чи 

є ця робота кодом, формулою, ідеєю, мовою, 

дослідженням, стратегією, текстом тощо. 
https://communitystandards.stanford.edu/student-conduct-process/honor-code-and-fundamental-

standard/additional-resources/what-plagiarism 

 

Використання чужої роботи, слів або ідей без посилань 
https://ctl.yale.edu/writing/using-sources/understanding-and-avoiding-plagiarism/what-

plagiarism 



 Ігор та Олена вирішили взяти участь у науковому конкурсі «Чесність – 

запорука сталого майбутнього».  

 Передивилися багато інформаційних ресурсів у різноманітних джерелах, 

мережі Інтернет, перечитали безліч наукових статей та результатів досліджень, а 

потім одне із результатів наукових досліджень, яке їм дуже сподобалось, 

відтворили у власному трактуванні без врахування посилань на першоджерела, 

авторів та інше...  

 Вони були в захваті від своєї винахідливості і сподівалися на перемогу. 

обман 

плагіат 

фабрикація 

необ’єктивне оцінювання 



 При захисті дипломної роботи студентка використала результати власних 

наукових досліджень, які вона проводила впродовж 2 років. Зокрема, нею було 

опубліковано одноосібно 5 наукових статей, а результати наукових досліджень, які 

були у них викладені, - оприлюднені у дипломній роботі.  

 Проте, дівчина не зазначила у своїй дипломній роботі, що використовувала 

результати власних наукових досліджень, які оприлюднювала у науковій статті… 

 

обман 

плагіат 

фабрикація 

необ’єктивне оцінювання 



ВИДИ АКАДЕМІЧНИХ 

ПИСЬМОВИХ РОБІТ: 

реферат 

доповідь 

презентація  

есе   

анотація   

рецензія   

проект 

… 




